achtergrond
In 1770 en 1772 maakt de Engelse musicoloog Charles Burney twee reizen door Europa, waarbij hij in
Frankrijk, Italië, de Lage Landen, Duitsland en Oostenrijk materiaal verzamelt voor zijn levenswerk: General
History of Music. Nog voordat deze uitkomt, verschijnen in 1771 en 1773 zijn uitgebreide reisimpressies. Het
zijn scherpe observaties, met kennis van zaken en vaak met humor op schrift gesteld. Jacob Lustig vertaalt ze
vanuit de Duitse vertaling in het Nederlands, voorziet ze van zijn commentaar en brengt ze in 1786 uit.
Precies tweehonderd jaar na Burneys dood nemen we de gelegenheid te baat: wat trof hij in het 18e-eeuwse
Europa aan op het gebied van kerkmuziek? En: is in die twee eeuwen eigenlijk wel zo veel veranderd...?

Charles Burney

muzikaal ontdekkingsreiziger
Peter Ouwerkerk

Charles Burney wordt, tegelijkertijd
met zijn zus, geboren op 7 april 1726 in
het Britse Shrewsbury. Ze zijn de laatste
van 20 kinderen die zijn vader James
Macburney bij twee echtgenotes krijgt.
James is een artistieke man: hij danst,
speelt viool en is verdienstelijk portretschilder. In de periode rond de
geboorte van Charles laat James
steeds vaker het voorvoegsel ‘Mac’
(‘zoon van’) weg bij het noemen van
de familienaam, vermoedelijk om
niet telkens met zijn nederige Ierse
afkomst te worden geconfronteerd.
De jonge Charles brengt zijn schooltijd een stuk noordelijker door, in
de stad Chester. Bij gelegenheid
vervangt hij de organist in Chester
Cathedral. Op zijn zestiende keert
hij terug naar zijn geboorteplaats,
waar hij serieuzer werk maakt van
zijn orgel- en vioolstudie. Ook verdiept hij zich in Frans en Latijn.

In Londen leert hij ook George Frideric
Handel (1685-1759) kennen, bij wie hij
soms als violist of altist in het orkest
speelt. Hij wordt een groot bewonderaar van deze componist.
Charles Burney komt, door zijn con-

den tussen notabelen. Hij is weliswaar
van tamelijk geringe afkomst, maar ook
welbespraakt en goedgemanierd.
Als in 1749 zijn eerste dochter wordt
geboren, en hij een maand later met
de moeder trouwt, settelt het gezin
zich in Londen. Charles wordt organist van St Dionis’s Backchurch.
Daarnaast componeert hij theatermuziek en speelt als klavecinist in
meestal door en voor adellijken georganiseerde concerten. Na twee jaar
verhuist het gezin naar King’s Lynn,
waar hij organist wordt van St Margareth’s. Langzamerhand profileert
hij zich ook als schrijver.
In 1760 keert hij terug naar Londen,
waar hij een praktijk opbouwt als docent. Hij maakt een reis naar Parijs,
vergezeld door zijn twee dochters.
Hier wordt de basis gelegd voor zijn
vele muzikale contacten met bibliotheken en musici op het continent.
Hij publiceert geregeld, waaronder
ook Engelse vertalingen van Rousseau en, vanuit zijn interesse voor
astronomie, een anoniem essay over
kometen.

Op zijn achttiende wordt Burney
leerling van Thomas Arne (17101778), bij wie hij twee jaar lang in Charles Burney (1781). Ets naar een portret van Joshua
Londen intern woont. In zijn me- Reynolds (1723-1792).
moires schrijft hij herhaaldelijk over
het nare en zelfzuchtige karakter van tact met Arne, in aanraking met de
Arne; desondanks doneert hij in 1778 Londense aristocratische kringen, het- Historie van de Europese muziek
gul om een herdenkingsbijeenkomst ter geen zijn karakter vormt. Hij weet zich In de late zestiger jaren werkt hij een
ere van de kwelgeest mogelijk te maken. levenslang met gemak staande te hou- idee uit om een alomvattend muziek-
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historisch werk te schrijven. Al snel weet hij dat
hij daarvoor niet voldoende
heeft aan het materiaal in
de Britse bibliotheken: hij
zal op reis moeten gaan.
Hij is vooral geïnteresseerd
in de verscheidenheid aan
muziekculturen die op dat
moment in Europa te vinden zou moeten zijn.
In juni 1770 vertrekt hij. Op
zijn reisplan prijken steden
als Parijs, Lyon, Genève,
Turijn, Milaan, Padua, Bologna, Venetië, Florence,
Rome, Napels en Genua.
In 1771 verschijnt zijn reisboek in dagboekvorm, The
Present State of Music in
France and Italy: or the Journal of a Tour through those
Countries, undertaken to collect Materials for a General
History of Music. Het jaar
erna volgt een tweede reis,
nu door de Lage Landen,
Duitsland en Oostenrijk.
Het resultaat van deze trip
verschijnt in 1773: The Present State of Music in Germany, the Netherlands, and the
United Provinces.

Twee pagina’s uit The Present State of Music in France and Italy (1771), het verslag dat Burney schrijft na thuiskomst van
zijn eerste Europese reis. Hij begint zijn boek met een bespreking van het gregoriaans, zoals hij dat in Lille hoorde.

Hij bezoekt zoveel mogelijk muziekuitvoeringen, theatervoorstellingen en
kerkmuziekuitvoeringen om de diverse
internationale stijlen en genres te leren kennen en te kunnen beschrijven.
Hij leert de toonaangevende musici en
componisten (waaronder Hasse, Gluck,
amateur-fluitist Frederik de Grote en
Carl Phillipp Emanuel Bach – zie ook
het artikel over C.P.E. Bach in Muziek &
Liturgie van juni 2014, pag. 4 en verder),
schrijvers, filosofen, wetenschappers en
beeldend kunstenaars kennen.
Het eerste deel van General History of
Music, de encyclopedie die hij met het
tijdens de reizen verzamelde materiaal
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zou schrijven, verschijnt in 1776, opgedragen aan de toenmalige vorstin.
Helaas verschijnt, tot Burneys grote
ongenoegen, niet veel later in datzelfde
jaar de vijfdelige complete muziekgeschiedenis van zijn ‘concollega’ (Sir)
John Hawkins (1719-1789). Op dat moment moet Burney nog aanvangen met
de rest van zijn meerdelige cyclus. Pas
in 1789 zal de reeks klaar zijn. In de
tussentijd wordt in de pers een scherpe
vete uitgevochten tussen (vrienden van)
de jaloerse Burney en Hawkins. Omdat
de laatste, in tegenstelling tot Burney,
zijn kennis vooral uit de Britse bibliotheken had gehaald, en Burney daarbij
in literair opzicht de meerdere was,
wordt deze de ongekroonde winnaar.
Vanuit de huidige tijd gezien zijn beide

geschiedschrijvingen overigens niet zozeer conflicterend, maar vullen ze elkaar
juist uitstekend aan – een meerwaarde
waarvoor beide kemphanen geen oog
hebben.
Tijdens het schrijven van zijn General
History of Music blijft Burney actief als
musicus en onderhoudt hij briefwisselingen, ondermeer met zijn nieuwe op
het vasteland opgedane vrienden zoals
Joseph Haydn. Ook doet hij in 1774 een
door velen ondersteunde maar desondanks vergeefse poging in Londen een
muziekschool te stichten, waarbij hem
als voorbeeld de weeshuizen-conservatoria, die hij in Italië had aangetroffen,
voor ogen staan.
De enorme werkdruk waaraan hij zich
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blootstelt (naast het gedurende twaalf
uur per dag lesgeven aan zo’n 50 leerlingen schrijft hij ’s nachts door aan zijn
boek, de briefwisselingen en andere
geschriften) bezorgt hem een steeds
slechtere gezondheid. Ondanks zijn
broosheid wordt hij behoorlijk oud: hij
sterft op 88-jarige leeftijd, daags na het
Londense vuurwerk waarmee in 1814 de
troonsafstand van Napoleon wordt gevierd. Zijn enorme bibliotheek wordt
geveild, waarbij het grootste deel in
de collectie van het British Museum
wordt opgenomen.

Burneys reizen

In de jaren waarin Burney door Europa reist, is er sprake van een grote verscheidenheid aan muziekculturen in
de landen die hij bezoekt. Deze culturen hebben zich soms erg geïsoleerd
ontwikkeld, waardoor Burney grote
verschillen aantreft, zowel in compositie als in uitvoeringspraktijk. Ook de
kerkmuziek kent een grote diversiteit
aan vormen, repertoire, orgelgebruik
en koorpraktijk. In dit artikel leg ik de
nadruk op wat hij schrijft over deze
kerkmuziek.

Italië en Duitschland’. Deze vertaling is,
‘als tot een verlustigend, laatste Geschenk
aan Nederlands waare Musiekvrienden,
vertaald en opgeluisterd door Jacob Wilhelm Lustig, organist te Groningen’.
Jacob Lustig, die Burney heeft ontmoet aan het einde van diens tweede
reis, voorzag zijn vertaling (overigens
gemaakt op grond van de Duitse vertaling, en dus niet direct vanuit het oor-

Het religieuze klimaat in Europa

Charles Burney treft in Europa een continent aan dat, tweehonderd jaar na de
Reformatie, nog steeds getekend is door
deze 16e-eeuwse scheiding der geesten.
Zoals ik al schreef, kreeg Burney zelf
zijn religieuze opleiding in Chester Cathedral, waar tot op de dag van vandaag
een rijke en hoogstaande kerkmuzikale
traditie heerst. Het is dan niet verwonderlijk dat hij soms van de ene verbazing in de andere rolt als hij in sommige landen het soms bedenkelijke
niveau van kerkzang aantreft.
Aan het begin van zijn reis bestaat
zijn strategie vooral uit het bezoeken
van zoveel mogelijk buitenlandse bibliotheken, maar al snel komt hij tot
de conclusie dat hij, als hij de verschillende culturen echt wil leren kennen,
zich beter kan onderdompelen in
het plaatselijke kunstleven. Al snel
wijzigt Burney zijn plan en bezoekt
zoveel mogelijk kunstuitingen, zoals
theatervoorstellingen, al dan niet ‘spirituele’ concerten en kerkdiensten.

Frankrijk

Op weg naar Italië reist hij door
Burney is uiteraard niet volstrekt neuFrankrijk, waarbij hij al van alles tetraal in zijn observaties. Afkomstig uit
genkomt en beschrijft. In zijn verslag
het nogal puriteinse Engeland, steekt
van een kerkdienst in Lille valt hem
hij zijn ergernis over wat hij aantreft,
op dat de orgels in de Franse kerken
waaronder nogal eens vocaal onder
tijdens de vieringen nauwelijks worde maat presterende zangers, niet on- Brief van Charles Burney aan Samuel Wesley, rond 15
den gebruikt, en dat voor het aangeder stoelen of banken. Omdat hij zelf juli 1810 (collectie Library of Congress, Washington)
ven van de toon en het begeleiden van
ook organist is, probeert hij zoveel
het koor de serpent wordt gebruikt,
mogelijk orgels te beluisteren en orspronkelijke Engels) van vele voetnoten ‘gelijkend op een kronkelige slang’ en
ganisten te ontmoeten. Ook dan neemt waarin hij soms de vloer aanveegt met opgesteld aan weerszijden van het koor.
hij geen blad voor de mond, wanneer hij wat Burney vindt van wat hij aantreft Ook in andere Franse kerken, en later in
aanmerkingen heeft op het niveau van en hem overkomt. Uit Lustigs opmer- Antwerpen, treft hij dit begeleidingsinde organist of de staat van het orgel.
kingen klinkt, hoewel hij veel respect strument aan.
heeft voor ‘Heer Doctor’, zoals hij hem Alleen op de zondagen en kerkelijke
Er zijn diverse versies en vertalingen van doorgaans noemt, geregeld een korze- feestdagen worden de orgels gebruikt
Burneys reisboek verschenen. Ik baseer ligheid die soms wat betweterig, maar (‘net als in Engeland’) en wordt door
me op de Nederlandse vertaling, ‘Rijk vaak ook erg humoristisch en relative- het koor meerstemmig gezongen. Op
gestoffeerd verhaal van de eigentijdse Ge- rend aandoet. Daarbij schroomt Lustig de andere dagen klinkt het gregoriaans
steldheid der hedendaagsche Toonkonst, of, niet ook zíjn mening, die nogal eens ‘slechts unisoon en in één octaaf’. Het
Karel Burneys Dagboek van zyne, onlangs haaks op die van Burney staat, aan het is niet duidelijk wat Burney hier bedoelt:
gedaane, musicale Reizen door Frankrijk, reisverhaal toe te voegen.1
wellicht wordt er unisono gezongen in

Lustigs vertaling is, enigszins gemoderniseerd, in 1991 onder de titel Muzikale Reizen – Kroniek van het Europese muziekleven in de 18e eeuw
uitgekomen bij Hadewijch Antwerpen/Anthos Baarn. ISBN 9052401373.
1
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octaven, dus door mannen en vrouwen/
kinderen, of mogelijk hebben de melodieën een ambitus van slechts één octaaf.
Hij geeft verder een beschrijving van het
gregoriaanse schrift en de ouderwetse
uitstraling ervan. Overigens zijn de
meeste –vaak grote– orgels in Frankrijk
(doorgaans 17e-eeuwse instrumenten,
dus van Frans-barokke bouw) van grote
klasse. Als hij ze hoort bespelen, is hij
vaak onder de indruk.

Burney een zogenaamd Concert Spirituel. De vertoning kan zijn goedkeuring
echter nauwelijks wegdragen. Het motet Dominus regnavit van De la Lande
wordt ondraaglijk vals gezongen, en na
de aria Exaudi Deus, die door madame
Delcambre de toeschouwers wordt toegeschreeuwd, is hij stomverbaasd dat
de andere aanwezigen enthousiast applaudisseren.

Processie

Tijdens dit verblijf in Parijs ontmoet hij
diverse organisten, waaronder Claude
Balbastre (1724-1799) en ArmandLouis Couperin (1727-1789). Over
beide spreekt hij met veel waardering,
hoewel hij zich bij Balbastre verbaast
dat de kerkgangers niet meer aanstoot
nemen aan de jachttaferelen en gigues
die hij tijdens de mis als intermezzi
speelt, wellicht om Burney te imponeren. Couperin is een ware virtuoos en
hij begeleidt het Te Deum op uitmuntende wijze. Tijdens de instrumentale
intermezzi registreert hij afwisselend,
en vol bewondering spreekt Burney
over zijn pedaalspel. Opvallend is wat
hij zegt over Couperins smaak: vergeleken met wat er buiten Parijs zich had
afgespeeld, beoordeelt hij deze als ‘niet
zo modern’ – maar, vooral gezien zijn
leeftijd (hij is nog maar 43... Burney
is een jaar ouder!) is hij desondanks
een uitstekend musicus. Hij stelt met
genoegen vast dat Balbastre en Couperin, ondanks dat ze elkaars vakgenoten
zijn, op zo’n vriendelijke manier met
elkaar omgaan – blijkbaar trof hij dat
ook wel eens anders aan... Boeiend is
Burneys afsluitende opmerking dat
Couperin de klavecinistische ‘gebonden speelstijl’ (waarschijnlijk doelt hij
op de typisch Franse arpeggiërende

In Parijs raakt hij verdwaald in een massale processie. Telkens als de stoet tot
stilstand komt, wordt door de geestelijkheid een psalm aangeheven en valt het
volk op de knieën – een gebruik waaraan
hij zelf ook maar gaat meedoen om niet
te zeer uit de toon te vallen. De bestemming van de processie is de Notre-Dame, waar hij stiekem het koor infiltreert
en op die manier op de eerste rang zit.
Hij beschrijft het orgel als erg fraai, hoewel de polyfonie in de immense ruimte
moeilijk verstaanbaar is. De organist
vindt hij maar ouderwets spelen.
Later tijdens zijn reis, hij is dan inmiddels in Wenen aangekomen, verzeilt hij
opnieuw ongewild in een processie, dit
keer ter ere van de heilige Maagd. Hij
beschrijft hoe daar door de priesters
een driestemmige hymne wordt gezongen, op een nogal uitgesponnen wijze.
Steeds nadat de priesters vooraan in de
stoet een vers hebben gezongen, wordt
dit herhaald door de andere deelnemers
aan de optocht: eerst de broeders, van rij
tot rij, vervolgens de zusters in de achterhoede, en tot slot de meisjes helemaal
achteraan de stoet. Pas dan wordt door
de priesters vooraan het volgende vers
ingezet. Hij noteert zelfs de driestemmige hymne:

      
  
 



Op de middag van de dag waarop hij de
Parijse processie had getroffen, bezoekt
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Balbastre en Couperin

 



     
  


speelstijl van zijn oom Louis) ook op
orgel toepast.

Voltaire

Burney reist via Lyon (hij schrijft over
deze stad: ‘wat in Parijs slecht is, is
hier nog veel slechter...’) snel door naar
Genève. Hij is nieuwsgierig naar dit ‘bolwerk van de Reformatie’, en wat de consequenties hiervan voor de kerkmuziek
zijn. Het contrast tussen zijn Parijse ervaringen en wat hij hier aantreft kan inderdaad nauwelijks groter zijn. In Lyon
merkt hij al op dat zelfs de rooms-katholieke kerken soberder zijn dan in Parijs
(‘het lijken wel protestantse’), maar in
Genève treft hij nog meer kaalheid aan
– ook in muzikale zin. De schouwburg
is in deze stad sowieso verboden, dus de
enige plaats om muziek te horen is in
één van de twee kerken. De orgels worden alleen gebruikt bij het zingen van
de psalmen. Hij voelt zich niet geroepen
een dergelijke kerkdienst bij te wonen
en, op een bezoek aan een violist na die
hem een en ander voorspeelt, laat hij de
Zwitserse muziekbeoefening links liggen. Het meest bijzondere van dit verblijf is zijn ontmoeting met de oude,
op dat moment vlak buiten Genève wonende Voltaire (1694-1778) die, hoewel
‘vel over been’, op Burney grote indruk
maakt.

Reformatie

Als hij, tijdens zijn tweede reis, in Dresden is, schrijft hij opnieuw, en dan wat
uitgebreider, over de gevolgen die de
Reformatie had voor de muziekcultuur.
Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de
koorscholing sinds de omwenteling
door Luther en Calvijn? Burney gaat op
onderzoek uit, en vindt een antwoord.
Voor de Reformatie konden kinderen uit
arme gezinnen, wanneer ze een goede
stem hadden, in het koor zingen en op
kosten van de kerk een opleiding krijgen.
De kinderen die capaciteiten hadden om
verder te studeren, waren voorbestemd
geestelijke te worden.
Na de Reformatie vervielen deze kansen
en dreigden de arme jongens zonder
broodwinning en toekomstperspectief
achter te blijven. Burney ziet diverse
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keren, waaronder in Dresden, hoe men
dit heeft opgelost. De arme jongens die
een goede stem hebben, worden, geïnstrueerd door de plaatselijke cantor,
door de straten van de stad gestuurd om
geestelijke liederen te zingen – liederen
waarin uiteraard roomse leerstelligheden fel worden bestreden en die van het
‘nieuwe geloof’ even fel verdedigd: ‘een
manier om de reformatie bekender en
beminder te maken bij het volk’, aldus
Burney. Vermogende families die de
Reformatie goedgezind zijn, doen gulle
giften om deze ‘propaganda’ te stimuleren. Er waren schema’s gemaakt van
de stadswijken die door de zingende
jongens moeten worden doorkruist, en
soms blijven ze op verzoek van huiseigenaren even voor een deur staan zingen
om zo voor de buren de godvruchtigheid
van de betreffende burger te etaleren.
Daarna krijgen ze uiteraard wat geld toegestopt. Overigens betalen anderen grif
wanneer de kinderen juist níet voor hun
deur blijven zingen...
Ook worden deze kinderen ‘ingehuurd’
bij verjaardagen en uitvaarten. Lustig
voegt hieraan toe dat men aan de kwaliteit van de zang in de lijkhuizen direct
kan horen of er een dubbeltje, dan wel 4,
8 of 16 stuivers voor is betaald... En het
duurde niet lang voordat de jongens op
zondag werden ingezet als versterking
van de koren in de diverse kerken. Getalenteerde jongens krijgen de kans organist te worden (die zijn ook hard nodig,
omdat zelfs de kleinste dorpskerken een
orgel en andere instrumenten voor de
kerkmuziek hadden) of konden in Leipzig of Wittenberg, dankzij bijdragen van
allerlei liefdadige instellingen, studeren.

Milaan

We keren terug naar onze reiziger, die
inmiddels is gearriveerd in Milaan. Hier
hoort hij kerkmuziek zoals die wat hem
betreft overal mag klinken. In de Dom
beluistert hij op een zondagochtend
eerst Ambrosiaans gezang, in zijn ‘uiterste perfectie’ uitgevoerd. Vervolgens bezoekt hij het klooster van Maria Magda-
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lena, waar hij nonnen diverse motetten verdeeld over twee gaanderijen. In de
van ondermeer B.S. Martini ‘hemels’ Sixtijnse Kapel laat hij zich informeren
hoort uitvoeren. Hij prijst de eenvoud over Allegri’s beroemde Miserere, dat
van de uitvoering, zonder overheersing jaarlijks in de Goede Week op woensdag
van tierelantijnen van instrumenten. en vrijdag in de kapel wordt gezongen.
Meestal vindt hij de begeleidingen In de Sixtijnse Kapel zijn 32 zangers in
door orgel of andere instrumenten veel vaste dienst (acht voor elke stemgroep),
te hard, waardoor ze niet meer zijn dan terwijl op feestdagen als aanvulling de
een ‘lelijk masker op een mooi gelaat’. beste operazangers van de omliggende
Hij voegt hier echter aan toe dat, in ge- steden worden ingehuurd. Instrumenval van ruwe, onaangename zangstem- ten worden in de kapel niet gebruikt. De
men, kunstvolle virtuositeiten in de be- zangers verdienen erg weinig – in tegengeleiding wel degelijk welkom zijn...
stelling tot de theaters waar steeds meer
In vergelijkbare bewoordingen prijst wordt betaald aan zangers. Driekwart
hij een uitvoering van een vierstem- van het budget voor de kerkmuziek
mige mis van ‘Signor (Antonio) Lotti’ wordt verdeeld onder de Domheren;
(1667-1740) die hij beluistert in de San van de rest moeten de zangers worden
Giovanni e Paolo van Venetië. Omdat betaald.
de Doge de mis bijwoont, verwacht
Burney een groot orkest, maar het blijkt Orgelspel en organisten
dat de mis alleen door orgel wordt be- Zelf opgeleid als organist, heeft Burney
geleid. Het wordt meesterlijk bespeeld tijdens zijn reizen over het vasteland van
door een ordebroeder, een van de or- Europa uiteraard veel belangstelling voor
ganisten van de San Marco. Deze be- het orgel in haar diverse verschijningsgeleidt zo bescheiden en transparant, vormen. Waar hij maar kan, probeert hij
dat de zangstemmen alle ruimte krij- toegang te krijgen tot de orgels, en de orgen. De compositie ‘bestond uit fuga’s ganisten te verleiden hun instrument te
en imitaties en was zeer helder, zonder laten horen.
overtollige noten: plechtig en majestueus. Eén
Allegri’s Miserere
passage werd door de
Het Vaticaan had op straffe van excommunicatie verzangers zo roerend geboden dat het Miserere van Allegri op andere plaatsen
bracht dat ze me de tradan in de Sixtijnse Kapel zou worden uitgevoerd en
nen uit de ogen perste’.
dat de partituur Rome zou verlaten. Men had echter
Burney stelt dat deze
niet gerekend op de 14-jarige Mozart die, onwetend
stijl het juiste genre
van de pauselijke banvloek, tijdens zijn reis naar
voor de kerk is: inspireRome in 1770 op de woensdag in de Goede Week
rend tot ‘gedachten die
de Sixtijnse kapel bezoekt, het werk hoort en het deniets aards, werelds of
zelfde middag uit zijn hoofd uitschrijft. Als Burney
lichtzinnigs hebben’.
later dat jaar Mozart in Bologna ontmoet, krijgt hij
Andere
hoogtepunde kopie van het stuk mee en in 1771 verzorgt Burney
ten van kerkmuziek
in Engeland de eerste uitgave van het werk – waarhoort hij in de Sintmee de ‘diefstal’ uit de Sixtijnse kapel aan het licht
Pieterskerk in Rome,
komt. Mozart wordt in Rome bij de paus ontboden,
waar tijdens een inmaar in plaats van de gevreesde excommunicatie
wijdingsplechtigheid
valt hem lof ten deel voor zijn kerkelijke composimuziek van ondermeer
ties. Burney voelde op zijn beurt waarschijnlijk wel
Palestrina wordt uitgeaan dat hij hier beter niet teveel bekendheid aan kon
voerd door twee koren,
geven: in zijn reisverslag rept hij in ieder geval met
vier cello’s, twee contrageen woord over Mozarts geschenk.
bassen en twee orgels,

Volgens Burney zijn in Italië de monniken uit de orden de beste organisten. In
hun kloosterkerken en -kapellen heeft hij
het meest smaakvolle en virtuoze orgelspel beluisterd. Buiten de kloosters is hij
vooral onder de indruk van het orgelspel
van ‘Padre’ San Martini in Milaan en de
organisten in de San Marco in Venetië,
de Dom in Florence en de Sint-Jan van
Lateranen in Rome. Ook enkele meisjes
van de muziekschool van Venetië heeft
hij ‘met blijkgeving van veel kennis en
vaardigheid’ horen spelen, echter: ‘in
het spel van vrouwen ontbreekt het bijna
steeds aan volume, eruditie en durf. Dit
is misschien een gevolg van hun zachte
inborst waarmee deze sekse ons bij andere gelegenheden betovert’...
Tijdens zijn verblijf in Dresden beschrijft hij de gemeentezang in de Lutherse Frauenkirche. Het orgel, hier tot
zijn verbazing aan de oostmuur boven
het altaar geplaatst, begeleidt een gemeente van zo’n 3000 gelovigen. Men
zingt ‘unisoon en in één octaaf langzame
melodieën, zoals dat in kerken gebruikelijk is, maar doordat de mensen hier muzikaler zijn dan bij ons en van kindsbeen
af deze gezangen aangeleerd krijgen,
hielden ze beter toon en vormden een
van de sterkste koren die ik ooit hoorde.
Ja, ik had nog nooit zo’n vroom, eerbiedwaardig kerkgezang gehoord.’
Al eerder op zijn reis beschrijft hij, na het
bijwonen van een ‘Hoogduitse kerkrede
en een muzikale mis op twee zangtransen’ in de Dom van Augsburg, de Duitse
wijze van begeleiden. Op een van de twee
aanwezige orgels wordt ‘veeleer virtuoos
dan bevallig’ gespeeld.
‘Tegenwoordig heerst in heel Duitsland de neiging tot een harde, contrasterende en gekunstelde zangbegeleiding, die het improviseren
zo onnatuurlijk maakt, dat het oor
voortdurend wordt bedrogen en gefolterd en nooit weet waar de muziek
naartoe wil, aangezien een hele reeks
dissonanten elkaar opvolgen. Een
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Castraten

Wanneer Charles Burney in Padua is, bezoekt hij een mis in de hoofdkerk. Op
feestdagen speelt er een ensemble dat bestaat uit 16 zangers, 8 violisten, 4
altviolisten, 4 cellisten, 2 contrabassisten en 6 blazers. Acht castraten zijn in
dienst en krijgen een goed salaris van 400 dukaten, waarvoor ze alleen op de
vier belangrijkste hoogtijdagen hoeven te zingen. Ook de eerste violist krijgt
dit salaris.
Burney raakt erg geïnteresseerd in het verschijnsel castraat, en gaat op onderzoek uit. Soms wordt wel gedacht dat de oorzaak van het verschijnsel was dat
vrouwen niet in de kerk mogen dienen, en dus ook niet zingen. Echter, in diverse plaatsen (waaronder Rome) mogen vrouwen überhaupt niet op een toneel
verschijnen, waardoor ook in de schouwburg castraten worden ingezet voor
de hoogste stemmen. De castraten-praktijk was dus zowel in de kerk als in de
profane muziekpraktijk wijdverbreid. Als Burney tijdens zijn Italiaanse verblijf
navraag doet naar waar de ‘noodzakelijke ingreep’ wordt verricht, blijkt dat er
hierover onder de Italianen veel schaamte leeft. In Milaan wordt hij doorverwezen naar Venetië, van daar naar Bologna, vervolgens naar Rome en tenslotte
naar Napels. Iedereen weet ervan, maar ontkent dat het in hun stad gebeurt.
‘Behalve met de natuur, is de ingreep ook met de wet strijdig’, aldus Burney:
zo blijkt ook in de Napolitaanse muziekscholen de ingreep verboden te zijn,
zodat jonge castraten worden ‘ingevoerd’ uit Leocia in de provincie Puglia. Op
castreren zonder medische noodzaak staat echter de doodstraf en, nog erger,
de banvloek van de kerk. De verleiding is echter groot, vooral van ouders die
een arm gezin moeten onderhouden. Een castraat met een goede stem kan
immers fortuinen verdienen. De praktijk ontstaat dat men, voordat het risico
van de ingreep wordt genomen, uitgebreide tests laat afnemen om erachter te
komen of een jongen wel de potentie (excusez le mot – po) heeft tot een goede
zanger uit te groeien. Het feit dat overal in Italië veel castraten rondlopen die
überhaupt geen stem meer hebben, bewijst echter dat vooral in arme gezinnen
niet zelden uit wanhoop de ingreep zonder voorafgaande test wordt voltrokken,
louter in de hoop dat er een goede zangstem uit zal ontstaan. Burney merkt
terzijde op dat alle kerkzangers bij elkaar worden geraapt uit het uitschot van de
operahuizen, waardoor men in heel Italië zelden in een kerkdienst een zanger
met een draaglijke stem aantreft. De virtuoze castraten die op de grote feesten
in de kerk zingen, zijn doorgaans van elders ingehuurd.
Wanneer hij later in Brussel tot zijn vreugde tijdens de mis ook vrouwen in het
koor ziet meezingen, laat Burney zich verleiden tot de opmerking dat het mee
laten doen van vrouwen geen negatieve invloed op de vroomheid der aanwezigen hoeft te hebben. Sterker nog: als deze gewoonte in heel Europa zou worden
ingevoerd, ‘zou men daarmee in Italië de mensheid een grote dienst bewijzen
en zou in de rest van Europa de kerkmuziek tenminste heel wat mooier en beter worden.’ Overigens heeft hij het hier waarschijnlijk niet alleen over de inzet
van vrouwen als alternatief voor castraten, maar ook voor jongenssopranen:
‘... hoge stemmen, die de tijd niet hebben gekregen om soepel en toonvast te
worden’.
beetje van deze gepeperde saus heeft
een groots en wonderlijk effect, maar
iemand voortdurend naar een vreemde, vergezochte harmonie laten happen, zoiets heet een hongerig mens

in plaats van een goede, voedzame
maaltijd louter lucht voorzetten.’
Twee dagen later krijgt Burney de kans
het orgel van de Frauenkirche van dich-
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terbij te bekijken en beluisteren. Hij be- voorafgegaan door een preludium. De
schrijft het beroemde Silberman-orgel vespers, die elke zaterdagmiddag van
met 43 stemmen op 3 klavieren en een half 2 tot 3 uur plaatsvinden, zijn voor
32-voets pedaal. Het aantal van zeven de liefhebbers en de reizigers dé geletongwerken (‘dus weinig registers voor genheden de organisten aan het werk
nabootsing en verwisseling’) vindt hij te horen: de orgelstukken duren dan
klein voor een orgel van deze omvang.
langer dan de zangstukken.
Dezelfde middag bezoekt
hij de Hofkirche, waar
hoforganist Binder het
nog grotere Silbermanorgel voorspeelt. Hij
roemt de opbouw van het
instrument (hij mocht
ook binnen in het orgel
kijken), dat in de overdadige akoestiek echter niet
erg transparant klinkt.
Sommige registers vindt
hij ronduit lelijk (zoals de
Vox humana). Opvallend
is dat hij zich bij dit orgel
–overigens ook bij veel andere die hij bezoekt– beklaagt over het feit dat er
geen zwelwerk op is aangebracht. Deze Engelse
uitvinding, waarop hij als
Engelsman blijkbaar erg
trots is, heeft in Duitsland
nog nauwelijks ingang gevonden.
De hoforganist vindt hij
meesterlijk spelen. Met
mededogen beschrijft hij
de taaie speelaard van het
instrument: na afloop lijkt
het ‘alsof hij (de hevig bezwete Binder) op een van
de heetste dagen van het
jaar een paar mijl in draf Orgel en altaar in de Frauenirche in Dresden. Foto uit 1890 van
over een beploegde akker een onbekende fotograaf.
had gelopen’.
Vertaler Jacob Lustig voegt aan deze Carl Phillipp Emanuel
paragraaf een paar boeiende opmerkin- In Berlijn ontmoet Charles Burney ongen toe over de Duitse gewoontes van dermeer Carl Phillipp Emanuel Bach.
het kerkelijk orgelspel. Zo zijn in de lu- Samen met hem bezichtigt hij het door
therse hoofdkerken in Duitsland lange Hildebrandt gebouwde 32-voets orgel
pre- en interludia gebruikelijker dan in in de Michaelskerk met drie klavieren
Engeland. In Hamburg wordt op de zon- (de omvang loopt tot f3), pedaal en 64
dagochtend voor de preek een uur lang registers. Hij is erg enthousiast, hoegezongen en gespeeld. Ieder lied wordt wel hij de vulstemmen niet aangenaam
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vindt (volgens Lustig zijn deze echter
noodzakelijk voor zo’n groot orgel – hij
vindt Burney op dit punt nogal ouderwets) en opmerkt dat het orgel vooral
volumineus is. Het orgel werd langdurig
voorgespeeld door de heer Hartmann.
Bach zelf blijkt nauwelijks met het pedaal overweg te kunnen;
hij verontschuldigt zich
met de opmerking dat hij
al langere tijd geen orgel
meer heeft gespeeld.
In een voetnoot bij deze
passage maakt Lustig nog
enkele opmerkingen over
de kerkzang van de lutheranen. Zo komt het nogal
eens voor dat gelovigen in
de ene hoek van de kerk in
een heel ander tempo zingen dan zij aan de andere
kant. De organist speelt
daar dan stoïcijns doorheen. Soms stopt de organist met begeleiden, en
speelt een vers niet mee
–bijvoorbeeld om even
een snuif tabak te kunnen
nemen, aldus Lustig–, en
als hij bij het volgende
vers weer invalt, blijkt de
gemeente een halve toon
te zijn gezakt.
‘Waarlijk een desperate
en onstichtelijke manier
van zingen, zeker als men
weet dat het orgel niet
alleen dient 1) om een eerste gevoeglijke toon aan
te geven; 2) ongeoefenden
de melodie als het ware
in de mond te leggen; 3)
door gepaste intermezzi en door de
wonderkracht van de harmonie de
zanglust op te wekken en te onderhouden; maar vooral 4) om een bepaalde
grondtoon stipt te laten aanhouden.’

Beiaarden

Aan het einde van zijn tweede reis, op de
terugweg uit Duitsland, bezoekt Burney

De eerste maten van Charles Burney’s eerste Sonate uit Four Sonatas or Duets for two
Performers on One Piano Forte or Harpsichord (1777)

enkele steden in Nederland. Hij komt
het land binnen in Groningen, waar hij
Jacob Lustig treft. Burney koestert aanvankelijk weinig illusies over het niveau
van de muziekcultuur in de Lage Landen, maar toont zich verrast als hij met
de wellevende Lustig in gesprek raakt en
deze hem het Agricola-orgel in de Martinikerk laat horen.
Vervolgens gaat de reis over de Zuiderzee naar Amsterdam. Direct na aankomst bezoekt hij de avonddienst in
Nieuwe Kerk, waar hij vaststelt dat het
orgel alleen voor de psalmbegeleiding
wordt gebruikt. Daarom hoort hij alleen
het plenum en geen tongwerken. Hij ervaart het orgelspel als zwaar en plomp.
Terwijl hij de kerk ‘uitkuiert’, merkt hij
dat hij in deze stad wordt omsingeld door
beiaarden. Dat is niet tot zijn vreugde: al
eerder op zijn reis, toen hij in Gent verbleef, groeide bij hem een steeds grotere
afkeer van het carillon – en tijdens deze
laatste reismijlen dreigde hij vaker dan
hem lief was met dit wonderlijke lawaaiinstrument geconfronteerd te worden.
Hoewel hij in Gent met enige bewondering de kunst van de beiaardier observeert en in zijn dagboek nauwgezet zijn
verrichtingen beschrijft, kan het instrument zelf bij hem op geen enkele waardering rekenen.
‘Ze geven blijk van een barbaarse
smaak die door de Fransen, Engelsen
en Italianen nooit werd geëvenaard
of overtroffen’. Omdat ‘de tonen niet
worden gedempt, wordt alles zo onduidelijk en verward dat het van dichtbij een onaangenaam geruis veroor-
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zaakt. Wat de stukjes die men hier
op de trom speelt [hij bedoelt hier:
steekt – po] betreft: me dunkt dat
men niets walgelijkers kan verzinnen.
Dag en nacht, op ieder uur, enkele
maanden na elkaar hetzelfde deuntje
zo stijf te horen opreutelen, vereist
een portie geduld die alleen uit een
totaal gebrek aan goede smaak kan
voortspruiten’.
Omdat geen torenklok gelijk loopt,
constateert hij dat men in de straten
per uur van hooguit 5 minuten rust
kan genieten...
De volgende dag ontmoet Burney de
‘niet zo jonge en stekeblinde’ Jacob
Pothoff (1726-17??), sinds 1760 organist van de Gereformeerde Oude Kerk.
Het orgel is ‘slechts een 16-voetswerk’,
maar ‘heel volledig’. Het heeft een
zware speelaard, maar Pothoff blijkt er
moeiteloos ingewikkelde fuga’s op te
kunnen improviseren. Burney is vooral
verbaasd over het feit dat Pothoff zo’n
goede en moderne smaak heeft, omdat
hij nauwelijks buiten Amsterdam komt
en niets anders hoort dan ‘klokken en
dukaten’. Pothoff verklaart dit enigszins
door te melden dat hij wel eens les had
gehad van de acht jaar eerder overleden
Locatelli – die vanaf 1726 inderdaad in
Amsterdam verbleef.
Na een bezoek aan de Westerkerk (‘de
Vox humana lijkt hier het slechtste register te zijn’) beklimmen ze samen de
toren van het Stadhuis en laat Pothoff
hem het carillon horen. Het spel van de
blinde musicus boezemt Burney toch
wel enig respect in, ondanks dat hij het

beiaardierschap een ‘miserabel ambt
voor zo’n genie vindt’.
Vlak voor vertrek bezoekt Burney een
dienst van de Duitse Joden, waarbij
hij verwonderd luistert naar de merkwaardige synagoge-zang. Hij kan er
weinig waardering voor opbrengen,
maar onthoudt zich wijselijk van
een oordeel. Tenslotte bezoekt hij de
Nieuwe Kerk opnieuw, en nu wordt
hem het orgel voorgespeeld door organist Linzen. De Vox humana van
dit orgel is onder reizigers wereldberoemd, en Burney moet inderdaad
bevestigen dat deze stem ‘een van de
beste in zijn soort is, die ik ooit heb
gehoord’.

Terugreis

Haarlem is een van de laatste pleisterplaatsen van Burneys muzikale
ontdekkingsreizen door Europa. Hij
wil graag het enkele decennia eerder
opgeleverde, maar inmiddels al beroemde orgel in de Grote kerk horen.
Helaas blijkt de organist –die voor
het voorspelen een dukaat verlangt,
en de balgentreder krijgt van Burney
een halve kroon; ‘veel meer dan wat
ik in Londen in de Tower moet betalen
om leeuwen en tijgers te bekijken’...–
geen hoogvlieger en het orgel valt
hem ook een beetje tegen. Ondanks
de 60 stemmen vindt hij het instrument te weinig afwisselend. Over de
Vox humana wordt veel ophef gemaakt, maar deze vertoont niet de
minste overeenkomst met de menselijke stem, of men moet –in Burneys
woorden– een krijsend negentigjarig
besje bedoelen...
Via Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam, waar hij geen orgels, organisten of überhaupt muziek van
enige betekenis lijkt aan te treffen,
bereikt hij de haven en scheept hij in
naar zijn vaderland. Daar zet hij zich
aan het schrijven van een kloek reisverslag waaruit we een boeiend beeld
kunnen destilleren van het 18e-eeuwse Europese (kerk-)muziek-leven. •
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