ïets over het Muziekleven te Leeuwarden
in het begin der 17e eeuw
door R. VISSCHER.

De Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden bezit een merkwaardig boekje, getiteld: Isagoge Musicae, een der oudste leerboeken over de grondbeginselen der muziek in ons land.a) De
schrijver van dit werk, dat in 1618 bij Abraham van den Rade,
te Leeuwarden verscheen, is Jaques Vredeman, zeer waarschijnlijk een zoon van den schilder en bouwmeester Jan Vredeman de Vries, die hier in 1527 werd geboren en later in Antwerpen ging wonen.2)
Jaques Vredeman „komende van Antwerpen" verkreeg in
1589 het burgerrecht van Leeuwarden, zoodat hij zich hier in,
of vóór, 1588 gevestigd moet hebben. In 1608 benoemde de Raad
hem tot voorzanger in de Jacobijnerkerk en stelde hem tevens
aan tot muziekleeraar in de Groote- of Latijnsche school. Tweemaal in de week, des Woensdags- en des Zaterdagsmiddags
van 1—2 uur, moest hij zijne leerlingen daar „in de conste van
musijk-singhen" onderwijzen. Zijn onderricht legde hij vast in
zijn „Isagoge Musicae", dat tot ondertitel draagt: „dit is een
„corte perfecte ende grondighe instructie van de principale
„musycke, soo die in allen collegien derselver const ghebruyct
„werden, en in de vertreffelijke groote Schole der stadt Leeu•) Eene uitvoerige beschrijving van dit boekje vindt men in „De
Navorscher", van 1862, blz. 275, door W. Eekhoff en in „Amsterdam
in de Zeventiende Eeuw", „Het Muziekleven", door D. F. Scheurleer,
blz. 46.
2
) Volgens Dr. G. van Doorslaer: „De toonkunstenaars der familie
Vredeman", zou Jaques Vredeman een kleinzoon zijn van Jan, en een
zoon van Sebastiaen, die in 1586 te Leiden was gevestigd en daar het
torenuurwerk regelde, en een broer van Michiel, die in 1583 het burgerschap van Utrecht verkreeg en daar als viool- en cythermaker
werkte. Daar Jaques echter, volgens eene verklaring in het Certificaatboek van Leeuwarden, op 28 Februari 1616, 57 jaar oud was, moet
hij in 1558, of in 1559 geboren zijn; het is dus niet mogelijk, dat hij
een kleinzoon zou zijn van Jan, die in 1527 het levenslicht zag.
2
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„ w a r d e n gheleert wert". Hij noemt de muziek daarin dan o o k :
„een const, die wel leert singhen". In de opdracht van dit werk
a a n Burgemeesteren, Schepenen en Raden der Stede Leeuwarden
en a a n den curator van het g y m n a s i u m , Dr. J o h a n n e s de Veno,
herinnert J a q u e s Vredeman niet alleen aan zijne benoeming
tot muziekleeraar aan de Latijnsche school, doch zegt ook : „seer
„lange jaren heb ik het collegium musicorum hier onderhoud e n , onder veel treffelijcke Edele personen, Doctoren en Bor„geren, die h a a r hebben van mij laten institueeren ende noch
„dagelijck w o r d e n gheerudieert". Uit deze woorden blijkt, dat
hier reeds aan het einde der 16e eeuw eene particuliere muziekvereeniging van volwassenen personen bestond, die in de kunst
werden onderwezen. Zij k w a m e n voorts bijeen ter beoefening
van instrumentaal of vocaal samenspel, waarschijnlijk in een
eigen locaal.
Een ander document komt het bestaan van dit Collegium
Musicorum bevestigen, en wel, een inventaris van zijne bezittingen in 1640. Die inventaris van : „Enige musicael instrumenten ende boecken, s a m p t a n d e r e goederen ofte huisraedt
het college der musicanten toebehorende", behelst, behalve enkele
stukken huisraad, a l s : een tafel, een zitbank, kasten, twee
koperen k a n d e l a a r s met een ijzeren snuiter, en n i e t t e vergeten !
een „glas fleuitswise met een silveren s p h a e r a " , de volgende
m u z i e k i n s t r u m e n t e n : een octaaf orgelpijpen, twee baspijpen,
vijf dwarspijpen, een accoord violen, „bestaende in vier discant
fioelen, twee tenoren en een basfioel", en een clavecimbel, en
voorts verscheidene zoowel gedrukte, als geschreven liederenboeken en losse zangmuziek. Voor het meerendeel treft men
hierbij de namen aan van Italiaansche en van F r a n s c h e componisten, doch d a a r n e v e n s komen ook Noord- en Zuid-Nederlandsche meesters voor, o.m. Jan Sweelinck, x ) C o r n e l i s S c h u y t , 2 )
J a q u e s Vredeman zelf, van wien hier bruiloftsliederen, Miscella en
eene Vilotte alla Napolitana genoemd worden, O r l a n d u s Lassus, 3 )
•) Jan Pietersz. Sweelinck, de beroemde organist der Oude Kerk
te Amsterdam, leefde van 1562—162L
2
) Cornelis Schuyt, 1557—1616, organist te Leiden.
3
) Orlandus Lassus, geb. in 1532 te Bergen in Henegouwen, gest.
in 1594 te München, waar hij sinds 1562 de hofkapel dirigeerde, w a s
een der grootste Zuid-Nederlandsche toonkunstenaars, die met zijn
tijdgenoot Palestrina op ééne lijn wordt gesteld.
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André Pévernage J ) e. a. Vele van deze liederen, met name die,
welke uit de 16e eeuw dateeren, w e r d e n a cappella gezongen,
d a a r de begeleide zangmuziek eerst n a 1600 in z w a n g komt.
Toch blijkt uit dezen inventaris, welke in eene bijlage hierbij
is gevoegd, dat men te L e e u w a r d e n op de hoogte van zijn tijd
bleef en dat er, naast de oude, veelstemmige, c o n t r a p u n t i s c h e
toondichten ook nieuwe a r i a ' s gezongen w e r d e n .
Aan velen schonk de muziek b i n n e n s h u i s genot en afleiding.
W a s het zingen van geestelijke liederen algemeen 2 ), het bestaan
van het Collegium Musicorum, „ w a a r v a n edelen, doctoren en
b u r g e r s " lid w a r e n , wijst er op, dat in de beschaafde kringen
van Leeuwarden zoowel de i n s t r u m e n t a l e , a l s de vocale muziek
hare beoefenaars vond. Een p a a r inventarissen van boedels
leggen daarvan mede getuigenis af. Zoo laat dr. J o h a n n e s Wilhelmi Velsius, medisch doctor en m a t h e m a t i c u s alhier, in 1600
eenige gedrukte en geschreven muziekboeken n a : w e r k e n van
O r l a n d u s Lassus, J e a n de G a s t r o , 3 ) P i e d r o Vinci Siciliano,
Jacob R e g n a r t 4 ) en a n d e r e , o n g e n o e m d e , meesters, b e n e v e n s
twee oude, gebroken luiten, een koker met zes blokpijpen en
een koker met vijf dwarspijpen.
In 1625 wordt de nalatenschap beschreven v a n M e i n e r t G e r r i t s ,
waarschijnlijk den tweeden zoon van den b e u r t s c h i p p e r o p
Dockum, Gerrit Rinnerts en diens v r o u w Bauck Meinerts. Hij
was lid van het Collegium Musicorum en v e r m a a k t e aan dit
genootschap verscheidene geschreven muziekboeken. Blijkens
den inventaris zijner nagelaten goederen bezat h i j : „een luyt,
„twee phiolen, een clein b a u d o o r k e (d. i. een s o o r t m a n d o l i n e )
„acht so grote als cleine piepen, een clavesimmel, een clave') André Pévernage, geb. in 1543 te Kortrijk, werd koordirigent te
Antwerpen en stierf daar in 1571.
2
) De horlogemaker Wijbe Wijbrandi bezat in 1596 bijv.: „Een
„partie musycqboecken inholdende d' psalmen Davidts G. Goudimels. 4.
„vocum. Met zeeckere Bicinia", (Inventarisatieboek van Leeuwarden,
1596, blz. 297. — Claude Goudimel, geb. in 1505 te Besançon, gest. bij
de vervolging van de Hugenoten te Lyon in 1572, zette o.m. de psalmen
van Clement Marot op muziek.)
3
) Jean de Castro, geb. te Évreux, was van 1582—1584 vice-hofkapelmeester in Weenen. Later treft men hem in Keulen en in Kleef
aan.
4

) J. Regnart w a s een Nederlandsch componist. Hij stierf omstreeks
1600 als vice-kapelmeester aan het Keizerlijk Hof te Praag.
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„cordium en twee dwerspipen", benevens meerdere gedrukte en
geschreven liederenboeken.
De mooiste particuliere muziekbibliotheek, welke in dit tijdperk in de inventarisatieboeken van Leeuwarden wordt vermeld,
behoorde aan Pibo Gualtheri, eersten klerk ten comptoire van
Friesland, die in 1603 met Trijntje Harmens was getrouwd. Zij
stierf den 17en Augustus 1618, en, ten behoeve van' hun kind,
werd er een inventaris van hunne goederen opgemaakt. De
muziekinstrumenten, in den boedel aanwezig, werden geschat
door Jaques Vredeman en door den organist der Galileërkerk,
Mr. Apco Gijsberts, en wel:
„een clavecimbel, synde een startstuk op eecken voet, op 60 gld.;
„een luyt, met thienen (d.w.z. met tien snaren), op 14 gld.;
„een luyt, met achten, op 8 gld.;
„een swart ebben met wit yvoir ingelegde luyth, met seven,
op 6 gld.;
„twee chiters, met sessen, van Michiel Vredeman, op 13 gld.;
„twee chiters, met vijven, op 10 gld.;1)
„een chiter, met vieren, op 3 gld.;
„een clein vioeltie ofte clopschen, op 18 stuivers;
„een baudoir (mandoline) met silveren pennen, van sevenen,
op 24 gld.;
„een accoord duitsche piepen met silver beslagen, in een
custodie, op 13 gld., en
„een clavecordium, utmuntende in resonantie, holdende dit
spreekwoord:
„Disse artes: Remanët quando Fortuna recedit", op 5 gld."
Zijne muziekbibliotheek, geplaatst „intstudoir", werd door de
Leeuwarder boekhandelaren Isaac Cnoop en Jan Jansz. Starter
op 1 October 1618 beschreven en getaxeerd. Zij bevat vnl.
werken van Italiaansche, Fransche en Nederlandsche meesters,
doch tevens komen er enkele van Duitsche musici en één van
een Engelschen componist in voor. Ook boeken over muziekleer
en handleidingen tot het bespelen van instrumenten treft men
er in aan, als:
') Van dezen inboedel is zoowel een inventaris, als een taxatie opgemaakt, welke op dit punt niet geheel kloppen. De inventaris vermeldt : „Drie chiters met sessen van Michiel Vredeman; Een chiter
„met vijven"; de taxatie: „twee chiters met zessen, 't samen tot 13 gld.!
„twee chiters met vijven 't samen tot 10 gld."
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„Een grondige instructie van de principale musijc', door Jaques
Vredeman en een „Music-fundamentboek", door denzelfden.
„Dialago sopra il vero modo di sonar organi, del R.
P. Girolamo Diruta, *)
„Musica rudimenta latine et germanice, gebruyct inde schole
van Harderwijck.
„De arte canendi, auctore Sebalde Heyden.2)
„De proportionibus, een cort onderricht, (ms.)
„Facile instruction de musique, par Jean Pasquier.
„De douze tons, par Adam Barbat.
„Een schone instructie vande luyte, clavecordia en fluyte.
„De canzoni à quatro voci de Antonio Mortaro.3)
„Questiones musicae Johannes Spang.
„Musica practica Euchari Hoffmann. a)
„Praeludia testudinis duarum vocum, per Joachinum van den
„Hove, waervan 't darde bestaet uit tablatur op de luyte",
benevens verscheidene gedrukte en geschreven tablatuurboeken,
en het werk van Michiel Vredeman, getiteld:
„Der Violen Cyther met vijf snaren, een nieue sorte melo„dieuse inventie, twe naturen hebbende, vier parthijen spelende,
„licht te leeren, half violons, half cyther", dat in 1612 te Arnhem
verscheen. Van dezen componist was nog in de verzameling
aanwezig: „Der Cyteren Lusthoff", met de vertaling daarvan:
„Le Jardinet de Cythère".
Over 't algemeen hebben de beschrijvers van deze muziekbibliotheek het zich gemakkelijk gemaakt. Reeksen van gedrukte
en geschreven banden worden aangeduid met: „Een parthie
„musicboecken, gebonden in zes boecken, van verscheidene
„aucthoren en diverse parthien van duones tot 8 parthien toe".
Ter onderscheiding wordt soms het eerste stuk uit die bundels
met name genoemd. Het meest treft men meerstemmige, zoowel
2

) G. Diruta, g e b . in 1560 t e Venetië, w a s in 1593 o r g a n i s t a l d a a r .
') Sebaldus Heyden, g e b . Ie N ü r n b e r g in 1498, w a s rector a a n d e
Sebaldus-school aldaar en stierf in 1561.
2
) Antonius Mortaro, F r a n c i s k a n e r monnik, leefde t e Brescia, in h e t
laatst d e r 16e en in het begin d e r 17e eeuw. Hij c o m p o n e e r d e g e e s telijke en wereldlijke liederen.
3
) Eucharius Hoffmann, geb. te Heidburg in Frankenland, was eerst
cantor en daarna conrector te Stralsund. Zijn eerste werk: „Doctrina
de tonis, seu modis musicis" verscheen in 1582.
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geestelijke als profane liederen aan, waaronder dansmuziek, als :
paduanen, gaillarden en intraden. In den inventaris komen voor:
„de Psalmen Davids," door Claudin Ie Jeune l) en door Jan
Sweelinck, de Modulum trium vocum, door Joannes Tollius,2)
de Motecta Testorum quaternis vocibus, door Jo. Petri Aloisius,
de Cantiones Sacrae quinis vocibus, van Petro Philippi Anglo,3)
madrigalen van Agostino Agazzari,4) Philippi di Monte,6) Horatio
Vecchio,6) van wien ook „Canzonette" aanwezig waren ; voorts
de „Rimes Françoises et Italiennes''van Jan Sweelinck, en bundels liederen, als: „Le bouquet des plus beaux airs de cetemps",
„Le rossignol musical de chansons de diverses autheurs", cLe
paragon des chansons" etc. terwijl als componisten van paduanen
en gaillarden genoemd worden : Zacharias Fullsack ') en Christiaen Hildebrand,8) Joannis,Mollerus en Matthias Mercker, welke
laatste tevens vermeld staat als auteur van „Musicalische Fugen1'
en van „Fantasiae".
De waarde van de geheele verzameling muziekboeken werd
op een kleine honderd gulden geschat. Daarbij moet men echter
niet uit het oog verliezen, dat het geld destijds veel meer waarde
bezat dan thans.
Dr. Joh. Velsius, Meinert Gerrits, Pibo Gualtheri waren tijdgenooten, de beide laatsten waarschijnlijk leerlingen van Jaques
Vredeman, die, dat lijdt geen twijfel, de ziel is geweest van het
muziekleven in Leeuwarden in de eerste jaren der 17e eeuw.
In 1603 had hij zich reeds als componist doen kennen door
') Claudin le Jeune, Fransen contrapuntist, geb. 1530 te Valenciennes,
stierf in 1564 te Parijs.
2

) J a n Tollius, geb. te Amersfoort omstreeks 1550. Achtereenvolgens w a s hij kerkkapelmr. te Assisi, Rome en Padua. In 1601 dirigeerde
hij de hofkapel in Kopenhagen, w a a r hij waarschijnlijk in 1603 stierf.
3
) Peter Philips, geb. omstreeks 1560 in Engeland, vestigde zich
als organist in Antwerpen, en w e r d later kanunnik te Soignies.
4
) Agostino Agazzari, g e b . te Siena in 1578 en aldaar in 1640 overleden, w a s in 1608 kapelmeester v a n het Duitsche College te Rome.
5
) Philippus di Monte, g e b . in 1521 te Mechelen en gest. in 1603 te
Weenen, w a s kapelmeester v a n Keizer Maximiliaan II en later v a n
keizer Rudolf II.
6
) Horatio Vecchio, g e b . omstreeks 1550 te Modena en gest. in 1605
aldaar, w e r d hofkapelmeester v a n den hertog v a n Modena.
7
) en 8 ) Zacharias Fullsack gaf m e t Christiaen Hildebrand t e H a m b u r g eene verzameling vijfstemmige dansstukken uit.

Wumkes.nl

Wumkes.nl

23

zijne: Musica miscella, sive mescolanza di madrigali, canzoni
„et vilanelli, in lingua Frisica, à quarto et cinque voci", welk
werk te Amsterdam bij Cornelis Claessen verscheen.
Voorts komen er vijf liederen van hem voor in het: „Livre
septième des chansons vulgaires de diverses autheurs", Amsterdam, Corn. Claessen, 1608. Doch het meest bekend zijn de
liederen, welke hij voor Starters „Friesche Lusthof" maakte.
De eerste druk van dit werk, in het jaar van zijn dood, 1621,
verschenen, vermeldt, dat „bij alle onbekende wijsen die Noten
ofte musycke ghevoecht is door Mr. Jaques Vredeman, musyckmeester der stadt Leeuwarden". Van 1621—1634 kwamen er
niet minder dan zeven drukken van den „Friesche Lusthof"
uit; wel een bewijs, dat deze liederen zeer in den smaak vielen.
In 1608 verleende de Raad Mr. Vredeman octrooi tot het geven
van muzieklessen, met uitsluiting van alle anderen. Weliswaar
werd dit octrooi twee jaar later ingetrokken, doch als muziekleeraar aan de Latijnsche school en als directeur van het Collegium Musicorum behield hij toch grooten invloed. Terzelfder
tijd woonden hier o.m. twee violisten : Mr. Cornelis Isbrants en
Mr. Josephus Thylman, en een harpspeler: Mr. Sibrant Eilerts,
zoodat het Vredeman niet aan concurrentie ontbrak.
In den zomer van 1621 is Jaques Vredeman op ruim 62-jarigen
leeftijd overleden, zijne vrouw Maycke Gerrits in kommervolle
omstandigheden achterlatende, zoodat de Raad bij de benoeming
van Mr. Claes Jacobs tot zijn opvolger als voorzanger in de
Jacobijnerkerk, op 29 Sept. van dat jaar, bepaalt, dat het
tractement (groot 100 gld. 'sjaars) „tot Lichtmis naekomende
„genoten moet worden door de weduwe van Mr. Vredeman".
Zij stierf zes jaar later als keukenmoer in het St. AnthonyGasthuis.
Als muziekleeraar aan de Latijnsche school werd Vredeman
opgevolgd door den organist der Galileërkerk, Mr. Apcke Gijsberts
Benning,]) die, op zijne beurt, in 1633 in beide betrekkingen
werd vervangen door zijn zoon, Mr. Jan Apckes. Doch wie, na
Vredeman, de directie van het Collegium Musicorum op zich
nam, is onbekend. Het schijnt, dat het is gaan kwijnen, en, als
het in 1640 wenschelijk wordt geacht een inventaris op te
maken van zijne goederen, welke bewaard worden ten huize
van den organist der Jacobijnerkerk, Mr. Gijsbert Harmens
•) Deze familienaam wordt elders geschreven: Benting.
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Havinck, blijkt het, dat „het cleinste ende hoogste discant
piepke" verdwenen is en dat het clavecimbel bij een der leden
staat. Zoo doet zich te Leeuwarden hetzelfde verschijnsel voor,
dat Dr. D. F. Scheurleer ook te Amsterdam opmerkt: n.1. dat
het muziekleven daar ter stede tegen het midden der 17e eeuw
verflauwde, zóó zelfs, dat er daar in 1634 reeds klachten werden vernomen over het verval van de muziek. Als oorzaken daarvoor geeft
hij aan: eenerzijds den overheerschenden smaak voor Fransche en
Italiaansche operamuziek, welke, een geheel ander karakter dragend dan de frissche, kerngezonde, eenvoudige, Hollandsche liederen, deze bijna geheel verdrong, en anderzijds, de tegenwerking,
welke de ontwikkeling der muziek ondervond van het streng
Calvinisme.1) Ook deze invloed is te Leeuwarden voelbaar geweest.
Ofschoon daarvan slechts weinig sporen in het archief zijn
overgebleven, ligt het voor de hand, dat ook in openbare gelegenheden te Leeuwarden muziek werd gemaakt. Zoo hebben
hier in het begin der 17e eeuw dansscholen bestaan. De dans
werd steeds door muziek begeleid, in dezen tijd zelfs dikwijls
door zang, zooals men èn op oude schilderijen, èn uit den
inventaris der hierboven beschreven muziekbibliotheek van
Pibo Gualtheri, waarin paduanen, gaillarden en intraden van
2, 3, 4, 5 en 6 stemmen voorkomen, kan zien. De dansscholen
werden waarschijnlijk in herbergen gehouden, waarin ook getapt
werd. Op 23 Maart 1604 verbood de Raad ten minste „de dansscholen en het tappen vóór de predicatie", terwijl hij op 3 September 1619, stellig onder den invloed van den predikant
ds. Johannes Bogerman en zijne ambtgenooten, het bevel uitvaardigde, dat de dansscholen en alle andere scholen, waarin
kunsten werden onderwezen, gesloten moesten worden.
Hetzelfde vonnis had ook reeds de rederijkerskamer: „Och,
mogt het rijsen" getroffen. Op 8 Januari 1619 besloot de Raad,
dat „den Rhetorisijns het ageren voortaen opgesecht ende verboden sall worden", terwijl de Gedeputeerde Staten hen den
volgenden dag gelastten hun speellocaal in het voormalige
tuchthuis, waarin de oude kapel van het St, Anna-klooster in
de Bagijnestraat herschapen was, ten spoedigste te ontruimen.
Die rederijkerskamer was door Jan Starter en zijn kring in
1617 opgericht. Daar waren zijne „blijeijndiche" treurspelen
') Zie: Amsterdam in de zeventiende eeuw. Deel III. D. F. Scheurleer, Het Muziekleven, blz. 10 en 11.
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opgevoerd: eerst „Timbre de Cardone", met de „Sotte-klucht van
een Advocaet en een Boer", en daarna, op 21 September 1618,
zijne „Daraide" met het tusschenspel van „Jan Soetekauw",
welk treurspel tusschen 1630 en 1640 driemaal herdrukt werd.
Waarschijnlijk zal hij daar ook wel eens zijn klein zangspel
van „Knelis en Lysjen" en de andere „Boertigheden", welke
later in den Frieschen Lusthof verschenen, ten beste hebben
gegeven. Daar het de gewoonte was de kamerspelen der rederijkers tusschen de bedrijven af te wisselen met muziek, zoo
mag men veilig aannemen, dat in de oude kapel van St. Anna
in deze jaren dikwijls zang en snarenspel hebben weerklonken.
Doch, trad de Raad streng op tegen dansscholen en rederijkers,
zoo zorgde hij er aan den anderen kant voor, dat de bevolking
van Leeuwarden niet van muziekuitvoeringen verstoken bleef.
Tot zijne competentie behoorde het toezicht op het onderhoud
en het bespelen van de kerkorgels in de Jacobijner-en Galileërkerken en van het carillon in den Nieuwetoren, het luiden der
klokken, het blazen van den toren, het voorzingen in de kerken
en het muziekonderwijs in de Groote school. Hij behartigde
zijne musicale functiën met ijver. In 1617 droeg hij de verbetering van het orgel in de Jacobijnerkerk op aan Mr. Anthonis
Verbeecke, die daarvoor o.m. met het burgerrecht der stad werd
begiftigd, terwijl hij hem in 1621 met het onderhoud der beide
orgels belastte tegen eene vergoeding van 25 gld. 'sjaars. Wat
het ambt van organist betreft, dit was niet onvereenigbaar met
andere stadsbetrekkingen : zoo kwam het voor, dat de organist
tevens torenblazer werd (1598), zoo stelde de Raad in 1599 den
eersten klerk ter secretarie, Egbert de Gruyter, tot organist in
de Jacobijnerkerk aan, met behoud van zijn klerk-ambt; zoo
volgde de organist van de Galileërkerk, Mr. Apcke Benning, in
1621 Jaques Vredeman op als muziekleeraar aan de Groote
school en werd Mr. Gijsbert Harmens Havinck, organist in de
Jacobijnerkerk, in 1639 tevens benoemd tot stadsorgelmaker.
Voor hunne diensten werden zij op de volgende wijze beloond.
Matthijs Matthijszn. Mercker, die op 6 September 1597 tot organist in de Jacobijnerkerk alhier werd aangesteld, ontving als
jaarwedde 200 gld., welke som op 20 November 1598 met 20 gld.
werd verhoogd voor den tijd, dat hij tevens mede-torenblazer
zou zijn. Lang is hij hier niet gebleven, want op 12 Juli 1599
sloeg de Raad, blijkbaar ontstemd, een verzoek van de huis-
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vrouw van Mathijs Mercker af, om het orgel van wege haar man,
of van haar zelve, door een ander te doen bespelen, terwijl hij
voorloopig Egbert de Gruyter aanwees „om tot naerder dispositie
„het orgel te bedienen". Mercker was naar Straatsburg vertrokken, waar men hem in 1600 aantreft als organist van de domkerk. Aan zijn voorloopigen opvolger, die op 17 Augustus 1599
definitief werd benoemd, legde de Raad jaarlijks honderd daalders
en een schuit turf toe. Het tractement van Mr. Gijsbert Harmens
Havinck, die reeds in 1618 voorkomt als organist in de Jacobijnerkerk, werd in 1639 verhoogd tot 350 gld., mits daaronder
zijn huishuur en het onderhoud der beide orgels begrepen
werd, terwijl zijn ambtgenoot, Mr. Apcke Gijsberts Benning,
organist der Galileërkerk, in 1617 een salaris van 150 gld. ontving, dat in 1620 tot 175 gld. klom en in 1639, toen Mr. Jan
Apckes Benning dit orgel bespeelde, gebracht werd op 235 gld.
Als leeraar aan de Groote school verdiende deze jaarlijks 25 gld.
voor zijne twee lesuren per week.
Oorspronkelijk was de organist gehouden iederen avond het
orgel te bespelen, evenals vóór en na de predikatie. Niet ieder
die 's avonds naar het orgelspel kwam luisteren, deed dit uit
zuivere liefde voor de muziek. In 1602 moest de Raad althans
maatregelen nemen om de ongeregeldheden, welke 's avonds
onder het orgelspel in de Jacobijnerkerk gepleegd werden, tegen
te gaan. Aan den anderen kant werden soms ook de organisten
baloorig en stonden tegen het gezag van den Raad op. Toen
deze den organisten in 1637 gelast had, terstond na het klokluiden met het orgelspel te beginnen, staakten zij en lieten het
spelen onder het psalmzingen na. De Raad schorste hen en
beval hen de sleutels van de orgels in te leveren. Tien dagen
daarna hief de Raad de schorsing op, daar de organisten aan
zijn eisch hadden toegegeven.
Wat het carillon betreft, dit bestond in den aanvang der
17e eeuw uit 13 klokken. Eerst in 1687 werd het vervangen
door een nieuw klokkenspel van 32 klokken, gegoten door
Claude Frérny te Amsterdam, waarbij in 1691 nog één klok, te
Leeuwarden gegoten door Petrus Overney, gevoegd werd. Het
oude klokkenspel hing, evenals het nieuwe, in den Nieuwetoren
en werd dagelijks bespeeld. De Raad zorgde er voor, dat de
klokkenist leerlingen kweekte: den 22 December 1596 besloot
hij althans Willem Tyaerdts voor vier jaar bij Mr. Hendrick, klok-
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kenspeler, in de leer te doen, die daarvoor jaarlijks 15 gld. zou
genieten.
Niet alleen het carillon, ook klokgelui en trompetgeschal
weerklonken van de torens, terwijl de beide kerkklokken op de
Jacobijner- en de Galileërkerken zich eveneens dikwijls lieten
hooren.x) Behalve voor kerkelijke plechtigheden werd de klok
op de Galileërkerk ook gebruikt voor het luiden van de poortklok, waarvoor de Raad op 12 September 1617 aan Mr. H. Jarichs
jaarlijks tien gulden toelegde. Daar dit gelui blijkbaar te zwak
was, werd in 1619 den koster van den Oldehove opgedragen
's avonds eveneens de poortklok van dezen toren te luiden.
Den 13en Juli 1638 besloot de Raad, dat de poortklok enkel
geluid zou worden door de kerkklokken der Jacobijner-, Galileër- en Westerkerken, terwijl de klok in den Nieuwetoren het
middag-luiden van half drie zou doen hooren. De Raad bepaalde
het salaris van den klokluider van den Nieuwetoren in 1638
op honderd gulden.
De Nieuwetoren, in het midden van de stad gelegen, diende
mede voor de nachtwacht, welke door den torenblazer werd
waargenomen. Veel werd er van 's mans longen gevergd ! Er
is eene instructie van den torenwachter van den Nieuwetoren
uit 1560 bewaard gebleven, waaruit blijkt dat de wacht des
zomers (1 April—30 September) duurde van 10 uur 's avonds
tot 4 uur 's morgens, en 's winters van 9 uur 's avonds tot 5
uur 's morgens. In zijn diensttijd was hij verplicht alle uren
een vers van een lied met een schalmei of hoorn op alle vier
hoeken van den toren te blazen, terwijl hij tusschen de uren
weer op de tinne moest klimmen, om na te gaan, of er ergens
in de stad ook brand of onraad was, in welk geval hij de groote
klok moest kleppen. Bovendien was hij gehouden op alle dagen
in de vrije jaarmarkten,2) op zondagen, heilige dagen en des
zaterdags, den dag van de weekmarkt, te 11 uur op alle vier
hoeken van den toren een vers van een lied te spelen, of te doen
spelen. Voorts moest hij op alle plechtige feestdagen en ommegangsdagen zoolang van den toren blazen, of laten blazen, als
de processie duurde. Het schijnt, dat de torenwachter het voorschrift om tusschen de nachtelijke uren den toren te beklimmen
') De klok op de Westerkerk is eerst in 1638 in gebruik genomen.
) Deze werden gehouden op 23 en 24 April, gedurende 14 dagen
in Juli en gedurende 14 dagen in September.
2
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nog al eens verwaarloosde; in 1643 wordt zijn instructie n.1.
herzien en nog met een artikel vermeerderd, inhoudende dat
hij niet alleen elk uur een vers van een psalm of lied op alle
hoeken van den toren moet blazen, maar ook, dat hij elk half
uur de trompet moet steken, ten einde zijne „naarstigheid in
het waken" te bewijzen, terwijl hem daarenboven wordt opgelegd, iederen dag van half twaalf tot twaalf uur 's middags op
den toren de trompet te blazen, 't Is niet te verwonderen, dat
er voor dezen zwaren dienst niet velen te vinden waren. In
1643 nam de Raad Claes Claessen van Enckhuizen, tot stadstorenblazer en trompetter aan. Na drie jaar was de betrekking
weer vacant, zoodat men op nieuw naar een torenblazer moest
zoeken. Op 29 Mei 1646 werd nu Hans Willems, trompetter te
Alkmaar, benoemd, op een tractement van 400 gld., waarbij
hem tevens f20 werd toegestaan voor den aankoop van een
trompet, welke echter het eigendom der stad zou blijven. Het
hooge salaris schijnt hem echter niet te hebben kunnen verlokken, en op 1 Augustus van dit jaar stelde de Raad eindelijk
Michiel Caspers Scuenemar van Amsterdam aan, op eene jaarwedde van 450 gld., mits deze zich geheel uit Groningen vrij
maakte. Ook deze keuze bleek niet fortuinlijk, want in 1647
was de Raad genoodzaakt op nieuw een torenwachter te benoemen, en wel Willem Willemsz., uit Amsterdam, op een tractement van 400 gld. „sonder widers".
Behalve de schalmei van den torenwachter, weerklonk ook
andere hoornmuziek van den Nieuwetoren. Den 12en Juli 1598
had de Raad n 1. met algemeene stemmen besloten vijf „torenspeelluyden" aan te nemen, elk op een salaris van 25 gld.
Zooals boven is meegedeeld, behoorde daartoe de organist van
de Jacobijnerkerk, Matthias Mercker, die daarvoor jaarlijks 20 gld.
ontving. De toren schijnt echter een minder geschikte plaats voor
deze muziekuitvoeringen geweest te zijn, zoodat de Raad op 29
October 1604 de stadswaag daarvoor aanwees. Er is geene instructie voor deze stads-muzikanten bewaard gebleven, doch men mag
aannemen, dat hun vroolijk geschal op feestdagen en hoogtijden
de lucht heeft vervuld. Lang heeft deze instelling echter niet
bestaan, want op 15 Januari 1617 besloot de Raad dat „de
„Stadts speelluijden, noch in levene sijnde, hun diensten sall
„worden ontseit na Lichtmis naestcomende". Wellicht in verband hiermede gaf hij op 10 April 1618 de verklaring af „dat
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„Ditmer Thielen van Ceurbach, Adam Erphert van Arnheim aande
„Elvve, ende Adam Reudel mede van Arnheim elx vijflf vaendel
,,'sjaers, ende Henrick Brauhoff van Tzelle in Saksen drie jaren
„deses stads musicus zijn geweest ende daerinne wel gequeten
„hebben, oock dat men niet anders weet ofte sij hebben hen
„vroom ende eerlycken geholden en gedragen gelijck goede meest e r s betaemt". Het is opmerkelijk, dat de vier hier genoemde
muzikanten Duitschers waren; wellicht mag dit worden toegeschreven aan den invloed van het te Leeuwarden resideerende
hof van Willern Lodewijk, graaf van Nassau.
Doch, ontsloeg de Raad de stads-speelluiden, de trompettertorenwachterx) en de stads-tambourijn of -omroeper bleven in
dienst. Aan particuliere speellieden zal het wel niet hebben
ontbroken Evenals in de ordonnantie van 1 Augustus 1564 op
de schutterij wordt bepaald dat „op den dach van den ommeganck het loon der speelluyden uit des stadts buydel betaelt
sall worden", zoo zullen zich ook later bij schutters- en andere
openbare feesten of kermissen en bij bruiloften muzikanten
hebben doen hooren.
Voegt men daarbij, dat dikwijls de trompet gestoken en de
trom geroffeld zal zijn, wanneer de burgerij „in het geweer
trad", of wanneer de garde van Zijne Genade den Stadhouder
of het hier liggend garnizoen de stad binnen- of uittrok, dan
behoeft het geen verder betoog, dat „Vrou Musica" in den aanvang der 17e eeuw te Leeuwarden niet werd veronachtzaamd.
B IJ L A G E.
Inventarisatie ende beschrivinge gedaen door mij Kenium
Gerhardi Samplonium clercq op de secretarie der stadt Leeuwarden van enige musicael instrumenten ende boecken sampt
andere goederen ofte huisraedt ten huise van Mr. Gijsbert
Harmens organist dezer stede berustende, het college der musicanten toebehorende; ende dat ten versoecke van de voors.
Mr. Gijsbert gesterckt met de voorn, ordinarie colleganten, op
't aengeven vande selve Mr. Gijsbert, die sulx getrouwelyck te
') In 1861, bij de in werking treding van de nieuwe verordening
op de brandweer, werd de betrekking van torenwachter te Leeuwarden
opgeheven en de laatste titularis, de heer P. Vincken, op pensioen gesteld.
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doen belooft heeft, ende des nood ofte versocht, aenneemt
dienaengaende den behoorlycken eedt aen den Gerechte ofte
Magistraet der voors. stede te doen.
Den 26 Novembris, 1640 nae noen.
Eerstelijcken instrumenten.
Vijff dwarspipen soo groot als clein.
een grote custodie daerinne besloten elff piepen missende uyt
deselve custodie het ene cleinste ende hoogste discant piepke.
Noch een custodie met twe grote baspiepen bestaende in vier
stucken, sluitende ende accorderende onder de voorgaende piepen.
een accoord fioelen, bestaende in 4 discant fioelen, 2 tenoren
ende een basfioel.
twee mesken essen l) bestaende in 4 stucken ende behorende
tot de laeste baspiepen.
Boecken bestaende in verscheiden corpora als volgt.
Bicinia.
Sonets par M. Jean de Castro (Prenier etsecund) a2parties.
-w J. de Castro a 3 voci.
g Fion musicali a 3 voci.
•° Lievre septieme a 4 voci.
aj j II vago Alboreto a 4 voci.
c I De Floridi virtuosi a 5 voci.
f Giovianni Feretti a 5 voci.
\ Girolami Frescobaldi3) a 5 voci.
> Cornelis Terdoncq a 5 voci.
Madrigali par Orlando Lasso a 4, 5 et 6 parties.
Musica Divina a 4, 5, 6 et 7 voci.
Harmonia Celeste a 4, 5, 6, 7 et 8 voci.
< Symphonia Angelica a 4, 5 et 6 voci,
Melodia Olimpica a 4, 5, 6 et 8 voci.
Madrigali di Bernardino Mosta a 5 voci.
Di Rjnaldo de Melle a 6 voci.
•) Waarschijnlijk : geelkoperen verbindingsstukken in den vorm van
de letter S.
2
) Girolami Frescobaldi, geb. 1583 in Ferrara, gest. te Rome, in 1644.
In 1607 was hij organist te Mechelen, later organist in de St. Pieterkerk te Rome.
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Vilotte alla Napolitana di J. Vredeman a 4 voci geschreven.
Noe FaignientJ) Madrigali a 4 voci zijnde geschreven.
Chansons de M. Jean Piene.
Swelingh a 5 parties.
Madrigali di Govian Desquesnes a 5 voci.
Madrigali Orlando Lasso a 5 voci.
Madrigali di Luca Marenzio2) a 5 voci.
Canzone di Theodoro Riccio 3) a 5 voci.
Il Lauro Verde Madrigali a 6 voci
Di Luca Marenzio Madrigali à 6 voci.
Il Trionfo di Dori a 6 voci.
Livre de Melanges de C. Ie Jeune.
Chansons de Andre Pevernage a 5 parties, livre premier,,
secund : et troisieme.
Madrigali di Govian Turnhout a 6 voci.
Dodecacorde par Claud : Ie Jeune a 2.3. 4.5. 6 et 7 voci.
Davidt-Jans psalmen gesangh a 4. 5. 6. 7 et 8 gesangh.
Di Petro Philippi Madrigali a 6 voci.
Di Luca Marenzio de Madrigali a 5 voci, il 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8 et 9 libro: il suo testament.
Di Geviani de Castro a 3 voci.
Di Luca Marenzio Madrigali a 4 voci
Orlando de Lassus Cantionum sacra : a5. 6. 7 et 8 boecken.
Cinquante Pseaumes de Davidt.
Jan Sweling a 4 5. 6 et 7 parties.
Madrigali di Luca Marenzio a 4 voci.
Madrigali de diversi autori a 8 voci.
Jean Cupre met 5 voci.
Luca Marenzio Madrigali a 5 voci.
Hollandsche Madrigalen van Cornelis Schuit met 5. 6 en
8 stemmen.
Deselve met 5 stemmen.
Luca Marenzio Vilanelle et Chansonnette il 1. 2. 3. 4. et
5 a 3 voci.
') Noé Faignient woonde in 1570 te Antwerpen.

2

) Luca Marenzio, geb. omstreeks 1555 te Brescia, was in 1595 organist van de Pauselijke kapel te Rome. Hij stierf in 1599.
3
) Theodoro Riccio, geb. in 1540 te Brescia, werd kapelmeester van
Georg Friedrich van Ansbach. Hij leefde nog in 1594.
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J. de Castro a 3 voci.
Madrigali Chanzonette Napolitane di Geviani de Macque *)
a 6 voci.
Adam Bardet a 4 voci.
Matthias Mercer2) met 4en.
Henricus Stromberg3) met 6en.
Jan Swelingh Psalmen a 4. 5. 6. 7 et 8 parties, livre primier et secund : in een bonte bandt.
La Fleur de Orlando met 4. 5. 6 en 8 partijen.
J. Vredeman Miscella met 4 en 5 partijen.
Di Andrea Gabrieli4) Madrigali a 5 voci.
Fredeman brulofs lieden in bont papier met 4en.
Douse Pseaume de Davidt par Didier Poncet a 3. 4. 5. 6
et 7 voci.
Concenti Musicali di Gio Giacomo Gastoldi5) a 8 voci.
Flori Musicali de diversi autori a 3 voci.
Di Horatio Vecchi Chanzonette a 4 voci.
Novi Frutti a 5 voci.
Di Pietro Philippi Madrigali a 8 voci.
Il Helicone Madrigali a 5 voci.
B. Pallavicino 6) il 6° lib: a 5 voci.
Le 14e üevre de Orlando di Lasso a 4 parties waer achter
verscheiden geschreven.
D' Orlando di Lasso a 3 voci.
Horatio Vecchi met 3en.
Jean de Castro chansons etc.: a 3 parties.
Een bruiloftsgedicht met 5en per Swelingh.
Di Orlando de Lassus Selecte 6 vocum in clein formaet.
Di Pampilio Venturi Vilotte a 3 voci.
Een clein partie met 3en sonder titel.
') G. Macque dirigeerde v a n o m s t r e e k s 1592 tot 1613 de hofkapel t e
Napels.
2
) Matthias Mercker, zie blz. 25 en 26.
3
) H e n r i c u s S t r o m b e r g , w a s in 1606 rector t e Oldenzaal, en later
conrector t e Kampen.
4
) A n d r e a s Gabrieli, 1510—1586, beroemd organist te V e n e t i ë : J a n
Pietersz. Sweelinck is daar zijn leerling geweest.
5
) Gio Giacomo Gastoldi, g e b . in 1556 t e C a r a v a g g i o , w a s van
1582—1619 k e r k k a p e l m e e s t e r t e Mantua.
6
) Benedetto Pallavicino, geb. te Cremona, werd kapelmeester aan het
hof van den hertog van Mantua. Hij leefde nog in 1616.
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Een partie geschreven boecken met 4en door Meinert
Gerrijts bij testament aen 't collegie vereert.
Een partie geschreven boecken per H. Strombergh metöen.
Een partie geschreven în clein formaet met 4en bij Meinert
Gerrijts als voren het collegio besproken.
Van gelijckcn een geschreven Passamegie 7) in folio met4en.
Il sexto libro di Luca Marenzio met 6en zijnde niet compleet.
Noch enig weinich geschreven groot door malcander.
Noch enige huisraden.
Een kaske waerinne de geinventariseerde boeken leggen.
Een boeck casse met marmeld papier becleed.
Twe vuiren voeten daeronder staende.
Een uyttreckende eeken taeffel.
Een slechte eken setbanck.
Een glas fleuitswise met een silveren sphaera.
Twe mesken candelaren met een iseren snuiter.
Een holten schrijfflaed.
Een sandloper.
Een claversingel die onder Pytter Gerrijts is berustende.
•) Passamegie (passamezzo) is een Italiaansche dans, gelijkend op
de pavane.
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