
Het originele deksel van het stadsklavecimbel van Amsterdam

  afb. 1: het transpositieklavier in beeld. De driehoekjes  

  geven aan waar extra snaren noodzakelijk zijn.

Sweelinck en het klavecimbel 
                              - Tjeerd Bosklopper

Inleiding
De geschiedenisboekjes leren ons dat Sweelinck zonder twij-

fel onze beroemdste componist is geweest. Via zijn Duitse

leerlingen kom je zelfs terecht in de muzikale voorgeschie-

denis van J.S. Bach. De meeste Nederlanders hebben echter

nauwelijks kennis genomen van zijn instrumentale of vocale

composities. Wel kennen velen

zijn portret, het stond immers

jarenlang op ons 25 gulden bil-

jet afgebeeld. Maar we kunnen

hier iets aan veranderen: Het

jaar 2012 wordt een Sweelinck-

jaar; het is dan namelijk precies

450 jaar geleden dat Jan Pie-

tersz. Sweelinck werd geboren

en dan zullen we ongetwijfeld

meer composities van hem te

horen krijgen. Bovendien heeft

het Festival Oude Muziek te

Utrecht in 2012 als thema gekozen: 'Van Sweelinck tot Bach.'

De instrumenten
We zijn redelijk goed geïnformeerd over de instrumenten die

Sweelinck bespeelde. Allereerst zijn daar natuurlijk de orgels

van de Oude Kerk te Amsterdam (de huidige orgels in deze

kerk dateren van na Sweelinck). Wat minder bekend is dat hij

ook het stadsklavecimbel van Amsterdam bespeelde. In 1604

toog hij als protestant  naar het katholieke Antwerpen - let

wel, het was oorlogstijd(!) - om daar in het atelier van Ru-

ckers een klavecimbel te kopen. Een opmerkelijke onderne-

ming, want Sweelinck kwam verder nauwelijks buiten zijn

woonplaats. Helaas is dit instrument verloren gegaan. Alleen

het deksel ervan is bewaard gebleven (zie foto beneden). 

Door de verregaande standaardisatie binnen de Ruckers

modellen is via de afmetingen ervan eenvoudig vast te stellen

dat het een tweeklaviers instrument geweest moet zijn.

Het transpositieklavecimbel
Ruckers bouwde een heel opmerkelijk tweeklaviers-model.

Het bovenklavier was gestemd op de normale toonhoogte en

beschikte over een acht- en een viervoets register. De klavier-

omvang was CDEFGA-c3, dus met een kort octaaf. Daarbij

ontbreken de tonen CIS, DIS, FIS en GIS. De C zit op de

toets van de E, de D en de E op de toetsen van de FIS en Gis

(zie foto volgende pagina). Het is even wennen om op zo'n

instrument met kort octaaf te spelen! 

Het benedenklavier bespeelde dezelfde snaren, maar dan wel

een kwart lager, met een klavieromvang CDEFGA-f3. Zie

afbeelding 1 hieronder.

Ongetwijfeld was dit instrument relatief dik besnaard. Lees

het artikel over Douwes' snaarplannen in Bouwbrief 122

(2006) er maar eens op na. Dit resulteerde in een krachtige en

grondtonige klank. Aangezien de klavieren niet 'gelijklopend'

waren, was het niet mogelijk een klavierkoppel te realiseren.

We krijgen de indruk dat het transpositieklavecimbel zelfs

een van de populairste modellen was. Ruckers werkte

namelijk met serienummers. Het exemplaar in Edinburgh uit

1638 is gemarkeerd als 'St. 41', waarbij St. staat voor

'steertstuck'. Dit betekent dat er een aanzienlijke productie

geweest is en dat wijst op een behoorlijk grote populariteit

van dit model. Maar kennelijk was niet iedere klant tevreden

over dit bijzondere ontwerp. In Londen deed Sir Francis 
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Afb. 2: het dokje voor de toon es (bovenklavier). Niet zicht-

baar is het erachter staand dokje van de gis (onderklavier).

De snaar is wel getekend. 

Häusliche Musikszene, geschilderd door Johannes Voorhout.

      Ruckers oplossing voor de basnoten van het bovenklavier

Windebank zijn beklag via een brief aan een vriend in Brus-

sel: The Virginall wch you sent me, is come safe, and I wish it

were as useful as I know you intended it. But the workman,

that made it, was much mistaken in it, and it wants 6 or 7

keyes so that it utterly unserviceable. If either he could alter

it, or wolde change it for another that may have more keyes,

it were well; but as it is, our musick is marr'd. (*1) 

Deze briefwisseling vond plaats in 1638. Ruckers gaf echter

te kennen dat de klacht niet verholpen kon worden en dat hij

het gewenste type niet kon leveren. 

De techniek
Het bouwen van een transpositieklavecimbel levert een aantal

interessante constructieve problemen op:

- In de middentoonstemming ontstaan problemen wanneer

een noot es op het bovenklavier een kwart lager als as op het

onderklavier wordt gespeeld (zie opnieuw afbeelding 1).

Deze zal dan vals klinken, want klinkt als een as en zal daar-

door een onbruikbaar E-groot akkoord opleveren. Ruckers

lost dit op de volgende manier op: Hij vervangt de kamstift in

het probleemgebied door een messingplaatje. Op een inke-

ping legt hij de es-snaar van het bovenklavier. Aan de voet

van het enigszins schuin geplaatste plaatje bevindt zich de

gis-snaar van het onderklavier. Door de scheve plaatsing van

het stukje messing kan het plectrum van het gis-dokje de

es-snaar passeren zonder deze te raken (afb. 2). Eigenlijk een

eenvoudig en ingenieus idee tegelijk!

- Aangezien de laagste noten van een 

kort octaaf niet op volgorde liggen 

(CFDGEA) ontstaan er problemen bij 

het bovenklavier. De toetsen CDE 

kunnen niet recht naar voren steken, 

maar moeten naar links worden afge-

leid. Ondertussen kruisen ze ook nog 

de toetsen F en G. Ruckers gaat als 

volgt te werk: Hij zaagt een naar links 

uitwijkende C toets en past een 'brug-

constructie' toe bij de D en E toetsen. 

Zie foto in de volgende kolom.

Verdere ontwikkelingen
Ruckers' instrumenten blijven zeer in 

trek tot ver in de 18de eeuw. Compo-

nisten en musici vragen dan echter een 

grotere klavieromvang en een andere 

klank dan het Ruckers concept in zich heeft. Men vindt het

noodzakelijk om de oude klavecimbels rigoureus te laten

verbouwen. Zo ontstaan tweemanualige instrumenten met vijf

octaven, een tweede achtvoet en schuifkoppel. De klank is

daardoor natuurlijk totaal veranderd, van het 17de eeuws

concept is dan vrijwel niets meer over. Momenteel bestaan er

nog drie vrijwel onveranderde transpositieklavecimbels. Het

exemplaar in de Russell Collection te Edinburgh, gebouwd

door Johannes Ruckers in 1638, is bovendien goed gedocu-

menteerd (*2). 

Bouwbrief 143 - november 2011 pag. 10



Hanzeklavecimbel
Niet alleen in Amsterdam maar in veel Europese handelsste-

den (op economisch gebied samenwerkend binnen de Hanze)

bevonden zich Ruckers-instrumenten als stadsklavecimbel of

in privébezit. Een bewijs hiervoor is o.a. het schilderij 'Häus-

liche Musikszene' van Johannes Voorhout (foto hieronder).

We zien daar de componisten Dietrich Buxtehude, Jan Adam

Reincken en Johann Theile naast een tweemanualig Ruckers-

instrument.

Met het oog op het komende Sweelinckjaar en als verwijzing

naar de pan-europese Hanze is in Groningen (ook een voor-

malige Hanzestad) de Stichting Hanze Clavecimbel (*3) op-

gericht. De doelstelling is het reconstrueren van een  transpo-

sitieklavecimbel zoals Sweelinck dat indertijd heeft bespeeld.

Het is de bedoeling dit instrument voor een breed publiek toe-

gankelijk te maken en onderzoek te doen naar de ongetwijfeld

rijke mogelijkheden die een transpositieklavecimbel een kla-

vecinist kan bieden. De opdracht is ondertussen gegund aan

de Duitse klavecimbelmaker Matthias Griewisch (*4). 

Al vanaf de eerste onderzoeken naar oude klavierinstrumen-

ten hebben musici en klavecimbelmakers zich afgevraagd wat

nu de zin was van een transpositieklavecimbel: Was het een

handreiking om snel een kwart te kunnen transponeren? Een

mogelijkheid om je als speler te kunnen aanpassen aan veel-

gevraagde oudere notatiewijzen van de muziek? Of is het

onderklavier bedoeld als een sonore imitatie van de luit of

theorbe? Een ding is echter duidelijk: De muziek van Swee-

linck zal er bijzonder interessant en overtuigend op klinken! 

Emotie
Het is een intrigerende gedachte dat we in 2012 voor het eerst

Sweelincks muziek in een originele context zullen kunnen

beluisteren. Het spelen op een kopie van een oud instrument

mag echter geen doel op zichzelf zijn. Dat werd me duidelijk

tijdens het luisteren naar een eindexamen klavecimbel. 

Klavecinist Eloy Orzaiz Galarza schreef in zijn programma-

boekje: Early Music makes today as much sense as when it

was composed. The current audiences can get as moved and

exited as those which were contemporary to the composers.

After all, we should not forget that the passions which moved

the world back then are still the same today.

Voetnoten in de tekst:

1. Frank Hubbard, Three Centuries of Harpsichord Making

blz. 67

2. De site van de Russell Collection, rijkelijk voorzien van

foto's datasheets, gerangschikt per instrument.

http://www.music.ed.ac.uk/euchmi/uck/uckd4306.html

3. Voor meer informatie over Stichting Hanze Clavecimbel:

www.hanzeclavecimbel.nl

4. De site van de bouwer van het transpositieklavecimbel:

www.griewisch.de 

  Bovenaanzicht van de I. Ruckers 1638 met transpositiekla-

  vier
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