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Ruckers me fecit Antverpiae 
Hun oorsprong, invloed en erfenis 

 
 

RETTEKETET MUZIEKKABINET 
24 NOVEMBER 2018 – VLEESHUIS, ANTWERPEN 
 

In dese kromme kist rust Ian Couchet; met reden: 
Sij beeldt syn ambacht uijt en past nett op syn’ leden; 

De korst na de Pasteij. Dan, leser, weet daer bij, 
Hy light niet op syn’ rugg, maer op syn’ slincke zij. 

 
8. Apr. 1655 

 
 
De Nederlands poëet, componist, diplomaat, geleerde -laten we hem maar gewoon 

humanist noemen- Constantijn Huyghens sierde dit grafdicht, voor zijn goede en 

levenslange vriend Ioannes Couchet, met een afbeelding van een kromme kist die 

verdacht veel op een klavecimbel lijkt. Toepasselijk met gesloten deksel. 

 Er is geen betere setting om de familie Ruckers-Couchet te eren, dan hier in 

het Vleeshuis te Antwerpen. De collectie met instrumenten van hun hand bestaat 

uit maar liefst vier klavecimbels, twee virginalen en een kindvirginaal. Tot zelfs een 

vervalsing aan toe! Ik ben dan ook zeer vereerd mijn discours op deze bijzondere 

plek te mogen houden. Het is ten slotte de plek waar ik inmiddels tien jaar geleden 

mijn klavecimbelstudies aan het Conservatorium van Antwerpen begon, waarbij ik 

als aanvangend musicus de unieke kans had om op het prachtige Dulcken-

klavecimbel te worden onderwezen. Leerrijke en waardevolle tijden! Normaal 

volgen de dankwoorden aan het einde van een betoog, maar ik wil alvast met veel 

plezier Jef Van Boven bedanken, die mij nog als tiener op zijn klavecimbel liet 

oefenen. Ik ben dan ook verheugd dat ik voor dit “lecture-recital” beroep mag 

doen op zijn prachtige ‘Moeder- en Kind’-virginaal, waarvan het “kind” gebaseerd 

is op het instrument dat zich hier in het Vleeshuis bevindt. Eveneens wil ik alvast 
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Timothy De Paepe bedanken alsook Axel De Schrijver om mij een podium te 

geven tijdens dit festival. 

 De opzet van deze lezing is om u een beeld te geven hoe de instrumenten 

van de familie Ruckers-Couchet hun rol hebben gespeeld tijdens hun tijd, maar ook 

daarna. Deze zogenaamde “dynastie” van klavecimbelbouwers heeft eigenhandig 

hun stempel gedrukt op onder meer de muziek uit deze contreien maar evenzeer 

op de instrumenten die na en naar hen gebouwd werden, met in het bijzonder het 

instrument van Dulcken. Hierbij ik zal trachten om de muziek het te laten 

overnemen wanneer woorden te kort schieten. Maar beginnen moeten we bij de 

plek waar dit allemaal mogelijk was: de Stad Antwerpen. 

 

1. Stad Antwerpen 
 

Toen het Zwin dichtslibde zorgde dit ervoor dat de Brugse haven zijn positie als 

belangrijkste Europese handelsstad verloor. Dit ten gunste van de stad Antwerpen, 

waarbij de Schelde als de belangrijke economische slagader fungeerde. De 16e eeuw 

was als het ware de Gouden Eeuw voor de stad, beginnende met de oprichting van 

de eerste échte Beurs van Europa. Politiek waren eveneens gunstige tijden 

aangebroken met het aantreden van Karel V (Keizer Karel). Antwerpen ontpopte 

zich tot handelsknooppunt van Europa, in dergelijke mate dat het in het midden 

van de eeuw Venetië oversteeg. 

 Helaas voor Antwerpen zorgde de opkomst van het protestantisme er ook 

voor dat de godsdiensttwisten toenamen. Keizer Karels zoon, Filips II van Spanje, 

gedoogde in tegenstelling tot zijn vader het nieuwe geloof niet. Met zijn besluit om 

de Graaf van Alva naar het Noorden te sturen, werd de val van Antwerpen ingezet. 

Eens aangekomen legden de Spanjaarden in ijltempo een citadel aan buiten de 

stadsomwalling in een poging om zo de gezamenlijke repressie van katholieken en 

protestanten te onderdrukken.  

Maar de Spaanse soldaten, bijna omkomend van armoede en ontbering, 

bestormden de stad begin november 1576. Dat deden ze wel pas na het opzeggen 
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van een ‘Ave Maria’, het waren tenslotte stuk voor stuk goede katholieken. Al 

plunderend en moordend vielen meer dan duizenden doden en de gebeurtenis zou 

de geschiedenis ingaan als de ‘Spaanse Furie’. Het is slechts een jaar voor deze 

onrusten dat pater familias Hans Ruckers zich in Antwerpen vestigde en in de leer 

ging bij klavecimbelbouwer Marten van der Biest. 

 Nadat de calvinisten de stad succesvol terug in handen namen, keerden de 

Spanjaarden in 1585 terug. Dit keer brachten ze grof geschut mee: Alessandro 

Farnese. Hij verbande vrijwel meteen de protestanten en het merendeel van hen 

ontvluchtte Antwerpen naar bvb. Londen of Amsterdam. Zo ook 

klavecimbelbouwer Van der Biest en eveneens de vader van Susanne van Soldt, 

die met zich een boekje klaviermuziek meenam. Dit zou uiteindelijk het 

zogenaamde Susanne van Soldt-manuscript worden, met daarin de tot op heden 

oudst bekende klaviermuziek uit de Lage Landen. 

Na een paar onrustige decennia breekt met het aantreden van Isabella en 

Albrecht van Oostenrijk een periode van rust aan. In dergelijke mate dat 

Antwerpen blijkbaar zelfs een tweede bloeiperiode kon beleven. Het is in deze 

jaren dat de stad de groten als Rubens, Breughel, Van Dyck, Jordaens en Plantin 

huisvestte. Ongeveer in diezelfde tijd werden twee van de Ruckers-zonen, Ioannes 

en Andreas, toegelaten tot de Sint-Lucasgilde. Wanneer Andreas’ zoon (eveneens 

Andreas genaamd) in 1667 sterft, heeft Antwerpen zijn status als cultureel en 

economisch middelpunt van Europa al een tijdje verloren. Door de Vrede van 

Munster krijgen de in Amsterdam wonende handelaars de controle over de 

Schelde. En wanneer beslist wordt deze te sluiten, neemt Amsterdam de fakkel van 

Antwerpen over waardoor er een einde komt aan de hoogdagen van de stad.  

 

2. Culturele klimaat 
 
Laten we kijken hoe het culturele klimaat er in Antwerpen heeft uitgezien ten tijde 

van de Ruckersen. 
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De intrek van Isabella en Albrecht in Brussel komt onrechtstreeks ook 

Antwerpen ten goede. Belangrijke vernoeming verdient de ontwikkeling die de 

boekdrukkunst ondergaat. Deze vernieuwing wordt door Plantin en zijn 

schoonzoon Moretus aan het einde van de 16e eeuw op punt gesteld. Overigens 

vluchtte ook Plantijn wegens de Spaanse Furie kortstondig naar het Noorden, 

Leiden namelijk, om uiteindelijk in 1585 terug te keren. Na zijn dood in 1589 

neemt zijn schoonzoon Moretus de drukkerij over. De boekdrukkunst in 

Antwerpen floreerde dermate dat uitgevers als paddenstoelen uit de grond 

opdoken. Zo ook Tielman Susato die de eerste echte commerciële muziekuitgever 

van Europa zou worden. In zijn publicaties bevinden zich ook Antwerpse 

liedboeken, waarbij sommige volumes exclusief zijn gewijd aan één bepaalde 

componist. Deze eer valt onder meer Orlandus Lassus te beurt en ook Thomas 

Crecquillon. Een illuster figuur over wiens persoonlijk leven weinig is geweten. 

Maar wel dat zijn output énorm moet geweest zijn. Meer dan 200 chansons zijn er 

van hem bekend, en we weten met zekerheid dat ze in die tijd razend populair 

waren. Dit blijkt alleen al uit het feit dat ze meer dan eens worden afgebeeld op 

schilderijen.  

Over Franse chansons en meer bepaald de klavierbewerkingen ervan straks 

meer. Het lijkt op het eerste zicht misschien wat raar om een bewerking van (nota 

bene) een Spaanse componist te laten horen! Maar de Cabezón was niet de eerste de 

beste. Als (blinde) hoforganist aan het hof van Filips II reisde hij praktisch heel 

Europa door. Zo deed hij ook de Lage Landen aan.  

Het is niet uitgesloten dat hij de muziek die u net hoorde uit de publicatie van 

Susato heeft gehaald, of op zijn minst moet hebben gehoord. Deze uitgaves waren 

dermate populair dat de muziek eruit ook in het dagelijkse huishouden moeten 

hebben geklonken.  

 Men kan niet over Antwerpen spreken als men niet over de grote schilders 

praat die er hebben gewoond. Breughel, Jordaens, Taverniers, Van Dyck en 

uiteraard de grote Pieter Paul Rubens. Wie barok zegt, zegt Rubens. Wie 
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Antwerpen zegt, zegt Rubens. En in de vele wonderschone kerkinterieurs die onze 

prachtige stad rijk is, hangen maar al te vaak één of meerdere adembenemende 

schilderijen van zijn hand. Rubens. De man die de hoogbarok vanuit de Medici’s 

naar Antwerpen bracht. Rubens. De man die Antwerpen het cachet gaf dat het 

verdiende. Rubens. De man die naast schilder ook een begaafd diplomaat was. Zo 

was hij mee verantwoordelijk in het bedwingen van de gemoederen toen het 

Twaalfjarig Bestand in 1612 verliep. Rubens. Iemand die net als alle andere 

kunstschilders in 1598 zijn carrière begon in de St.-Lucasgilde.  

 Al vrij vroeg organiseerden alle ambachten zich in zogenaamde gildes. De 

St.-Lucasgilde, kent zijn wortels in de 14e eeuw en verenigde naast schilders ook 

beeldhouwers, drukkers, goud- en zilversmeden, kastenmakers, glasblazers, etc… 

Maar ook illustere ambachten zoals bvb. tapijtverkopers, dokters, borstel- en 

penmakers. De gildes hadden als voornaamste doel een regulatie tot stand te 

brengen bij de toegetreden leden én om concurrentie van buitenaf uit te sluiten: alle 

leden moesten immers Antwerpenaar zijn. Voor 1557 was het toetreden tot een 

gilde voor een clavesimbalmakere niet verplicht, maar ze werden wel toegelaten. Tot 

die tijd waren enkel Ioes Karest, zijn broer Goosen en handvol andere bouwers lid 

van de St.-Lucasgilde. In 1557 dient Karest met tien andere bouwers een petitie in 

om de klavecimbelbouwers een speciaal statuut te geven. Deze petitie wordt in 

1558 door de gilde goedgekeurd met als gevolg dat het bouwen van klavecimbels 

een beschermd beroep wordt én dat elke bouwer in Antwerpen lid van de St.-

Lucasgilde moest zijn.  

Klavecimbelbouwers onderscheidden zich daardoor van bouwers van bijvoorbeeld 

strijkinstrumenten. Zij behoorden dan weer tot de St.-Job en St.-Maria-

Magdalenagilde en werden eerder als “speellieden” gezien. Zij waren voornal 

professioneel musicus dan wel bouwer. Dat de klavecimbelbouwers mochten 

toetreden tot de St.-Lucasgilde kan misschien worden verklaard door het feit dat de 

verschijningsvorm een klavecimbel veel weghad van een artefact. Ioes Karest krijgt 

zo bijvoorbeeld in 1523 de titel “meester clavichordimaker” en wordt onder meer 
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beschreven als “bekwaam in het beschilderen van zijner instrumenten”. Daardoor 

leunden de klavecimbelbouwers meer aan tot de andere ambachten die de St.-

Lucasgilde huisvestte. 

 Het bekomen van de gildemeester-titel was niet zo vanzelfsprekend. Men 

moest, om te beginnen, een jongen zijn en in de leer gaan bij een meester. De 

regels waren zelfs zo streng dat Goosen Karest, broer van Ioes, in 1538 als gezel op 

35-jarige leeftijd voor zijn broer gaat werken. Laten we hem even als voorbeeld 

nemen om zo een beeld te krijgen van de typische klavecimbelbouwgezel. De 

leertijd bedroeg in Goosen’s geval drie jaar, maar dat kon in andere gevallen ook 

veel langer zijn. Materialen werden door Ioes aan Goosen voorzien, hij moest dan 

wel zijn eigen gereedschap aanschaffen. Tijdens zijn leerperiode mocht Goosen 

niet voor zichzelf of een andere bouwer werken. Werkdagen waren lang. Men kreeg 

anderhalf tot twee uur middagpauze op een dag die doorgaans elf tot veertien uur 

duurde, waarbij ook bij kaarslicht diende gewerkt te worden. Naast het 

bouwambacht werd ook het stemmen en bespelen van klavecimbels en virginalen 

aangeleerd. Goosen kreeg in ruil hiervoor een stipendium van om en bij de zes 

stuivers per dag. Dit moet voor een gezel net voldoende zijn geweest om rond te 

komen, wetende wat de arbeidsomstandigheden waren. In acht nemend dat Ioes en 

Goosen aanverwanten waren, kan men zich afvragen hoe het een “normale” gezel 

moet vergaan zijn. Als één van beide partijen zijn contract ophief, moest een boete 

van om en bij de 240 stuivers (of veertig keer het dagloon) aan de gilde worden 

betaald.  

Na het presenteren en goedkeuren van een “meesterstuk” kreeg de gezel de titel 

“meester” en was het toegestaan om als Antwerpse klavecimbelbouwer aan de slag 

te gaan. 

 Ook nadat men de titel verworven had hield het strenge toezicht van de gilde 

niet op. Zo werd de bouwers verplicht zich aan de hand van een “embleem” of 

“wapen” van elkaar te onderscheiden. Indien dit ontbrak werd als straf een boete 

van zes gulden opgelegd. In het geval van de Ruckersen was dit typisch een 
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vergulde harpspelende engel in de rozet die de initialen van de bouwer droeg. Over 

de verwarring die dit veroorzaakte later meer.  

 
3. Familie Ruckers 

 
Het is opmerkelijk dat de meeste Antwerpse klavecimbelbouwers eigenlijk van 

Duitse origine waren en dan uit Keulen in het bijzonder. Zo was de oervader van 

de Vlaamse school Hans Suys of Süss, die beter bekend stond als Hans van Ceulen. 

Ook Ioes Karest kwam vanuit Keulen naar Antwerpen. Zo moet ook de familie 

Ruckers oorspronkelijk van Duitse origine zijn geweest. 

 Hans Ruckers wordt in Mechelen geboren. Wanneer hij naar Antwerpen 

komt is onduidelijk. Het eerste wat we over Hans terugvinden op Antwerpse 

bodem, is dat hij op 25 juni 1575 met Adriana Knaeps trouwt in de kathedraal. 

Getuige van dit huwelijk was klavecimbelbouwer Marten van der Biest bij wie hij in 

de leer ging. Even ter herinnering: de Spaanse Furie zou slechts een jaar later, in 

1576 plaatsvinden. In 1579 voegt Hans zich bij de St.-Lucasgilde, en zou daarmee 

de 19e bouwer zijn die tot de gilde toetrad. Omstreeks 1591 wordt Hans ook 

aangesteld om de orgels in de kathedraal te onderhouden en te stemmen. Dit zou 

een normale bijverdienste van de meeste klavecimbelbouwers blijken. Nota bene 

Servaes van den Muelen, organist in de kathedraal, was de peetvader van Hans’ 

derde zoon. Het is weliswaar opmerkelijk dat Hans pas in 1594 wordt ingeschreven 

als poorter oftewel inwoner van de stad Antwerpen. Hierdoor zou hij feitelijk nooit 

in 1579 hebben kunnen toetreden tot de St.-Lucasgilde.  

Een verklaring zou kunnen zijn dat de originele documenten tijdens de 

turbulente Spaanse Furie moeten zijn verloren gegaan en dat dit dan pas wordt 

gecorrigeerd. In datzelfde jaar belandt Hans trouwens in een geschil met Staes van 

Bueren, die bij hem in dienst was. Het betrof het afwerken van een kast door van 

Bueren, welke Hans daarna voltooide tot een instrument en verkocht zonder van 

Bueren daarvoor te betalen. Eveneens ter discussie stond een terugbetaalde lening 

door Hans’ vrouw toegekend aan de vrouw van van Bueren nadat laatstes handtas 
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was gestolen op de Vismarkt. Pittig detail: van Bueren zou uiteindelijk in de leer 

gaan bij Hans’ vermoedelijke leermeester Van der Biest in Amsterdam. In 1597 

koopt Hans een pand aan de Vaertstraat, een parallelstraat van de Meir en vandaag 

bekend als de Jodenstraat. Dus op slechts een steenworp van waar Rubens woonde. 

Tot die tijd bevond het atelier zich waarschijnlijk op zolder van het voorgaande 

woonhuis. Het nieuwe pand zou bekendstaan als het kleyn clavecingel, waar het zich 

juist in de straat bevond is onduidelijk en tot op de dag van vandaag ontbreekt elke 

herinnering hieraan. Hans stierf vermoedelijk in 1598. Van zijn hand zijn slechts 

drie instrumenten bewaard, waaronder een prachtig en rijkelijk gedecoreerd 

‘Moeder & Kind’-virginaal dat zich vandaag in het Metropolitan Museum in New 

York bevindt. 

 Hans’ oudste zoon, Ioannes, werd of in 1577 of 1578 geboren. Hij werd in 

ieder geval op 15 januari 1578 in de kathedraal gedoopt. In maart 1604 sterft 

Ioannes moeder, wat betekent dat hij op 26-jarige leeftijd het atelier in de 

Vaertstraat overneemt dat tot dan waarschijnlijk door haar wordt gerund. In 

datzelfde jaar trouwt hij met Maria Waelrant, dochter van de invloedrijke 

kathedraal-organist Hubert Waelrant. Ioannes en Maria kregen geen zonen en 

Maria zou in 1613 sterven. Doordat er geen jongens waren, nam Ioannes zijn 

neefje Ioannes Couchet als gezel aan. Hierover later meer. Er bestaat geen twijfel 

dat Ioannes sommige instrumenten met zijn broer bouwde, zo draagt een virginaal 

in het MIM te Brussel het opschrift IOANNES ET ANDREAS RVCKERS 

FECERVNT. Desondanks kocht hij zijn broer in 1608 uit, en zou slechts even 

verderop (in de Huidevettersstraat) atelier houden.  

In 1614 wordt hij koninklijke orgel- en klavecimbelbouwer van het 

graafschap Brussel en treedt hij dus in dienst van Isabella en Albrecht. Andere 

illustere collega’s van Ioannes aan het hof waren onder meer Rubens en Breughel. 

De aanstelling stelde hem vrij van civiele taken op de stadsomwalling. Ook nam hij, 

net zoals zijn vader, het onderhoud- en stemwerk van de kathedraalorgels op zich. 

Ongeveer veertig instrumenten zijn vermoedelijk van Ioannes’ hand. Eén ervan, 
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een virginaal, bevindt zich hier in de collectie van het Vleeshuis. Vermoedelijk, 

want zoals u herinnert, werden instrumenten vaak in het rozet getekend met de 

initialen van de bouwer. In het geval van Ioannes dus I R. Echter tekenden Ioannes 

(ook wel Hans genaamd) én zijn broer Andreas vaak ook onder H R, zoals hun 

vader. Ioannes moet geen arm man geweest zijn daar hij een aanzienlijke 

bruidsschat betaalde bij het huwelijk van één van zijn dochters. In 1642 sterft hij, 

waarbij hij het atelier in handen komt van zijn neefje Ioannes Couchet. 

 Andreas Ruckers (hierna Andreas I te noemen) was de tweede zoon van 

Hans. Geboren in 1579 trouwde hij in 1605 met Catharina de Vries, schoonzus van 

schilder Jacob Jordaens. Zoals eerder gezegd moet hij eerst het atelier met zijn 

broer Ioannes hebben gedeeld en ook samen met hem instrumenten hebben 

gebouwd. Toen de stad Amsterdam Sweelinck in 1604 naar Antwerpen stuurde om 

een stadsklavecimbel aan te kopen, moeten beide broers dus nog hebben 

samengewerkt in de Vaertstraat. De instrumenten van beiden zijn dan ook quasi 

gelijk, helemaal in de traditie van hun vader. Desondanks moet er toch ook een 

onafhankelijkheid tussen de twee hebben bestaan aangezien hij vanaf 1608 

instrumenten onder eigen naam  signeert en nummert. In 1616 bestaat er 

documentatie waarbij hij beschreven wordt als wonende ‘bij kerckhof, bij 

scoenkramen’: dus in de buurt van de Groenplaats/Handschoenmarkt. Kort 

daarop verhuist hij naar de Huidevetters-straat, niet ver van het ouderlijk huis. Eén 

van zijn zonen, die eveneens Andreas heet, werd ook klavecimbelbouwer. Andreas 

I stierf tussen 1651 en 1653.  

Ondanks zijn hoge leeftijd bouwde hij in 1651 (hij was toen 72) nog een 

instrument met zijn zoon dat het opschrift ANDREAS RVCKERS AND.[REAS] 

F.[ILIVS] ME FECIT ANTVERPIAE kreeg. Het Vleeshuis bewaart vier 

instrumenten die met zekerheid van Andreas I zijn: drie klavecimbels en een 

kindvirginaal waarop het instrument van Jef Van Boven is gebaseerd. 

 Over het leven van de zoon van Andreas I, Andreas Ruckers de jonge 

(hierna Andreas II genaamd), is weinig geweten. Hij werd in 1607 geboren, 
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trouwde in 1637 en moet zeker in 1638 tot de St.-Lucasgilde zijn toegetreden. 

Alhoewel Andreas II vaak netjes zijn klavecimbels signeerde als ANDREAS 

RVCKERS JR., zijn er toch een handvol bewaard gebleven waarvan onduidelijk is 

of ze gebouwd werden door vader of zoon. Zulk een instrument bevindt zich hier 

in het Vleeshuis. Beiden moeten een tijdlang samengewerkt hebben en zoals gezegd 

ook samen instrumenten hebben gebouwd. Op 37-jarige leeftijd verloor Andreas II 

zijn vrouw aan de pest, slechts een jaar nadat ook zijn vader overleed. Hiermee 

komt hij aan het hoofd van een gezin met zes minderjarige kinderen te staan. En 

voor hen slaat uiteindelijk het noodlot toe want slechts een jaar later, in 1655, sterft 

ook hun vader. Wees geworden, ironisch zoals de meeste kindvirginaaltjes eeuwen 

later, werden zij in pleeggezinnen ondergebracht. 

 Laatste telg uit de familie is de in 1615 geboren Ioannes Couchet, zoon van 

Hans’ dochter Catharina die getrouwd was met dokter Carel Couchet. Op 10-jarige 

leeftijd verliest Couchet zijn moeder. Uit briefwisseling tussen Gaspar Duarte en 

Constantijn Huyghens blijkt dat hij omstreeks deze leeftijd gezel wordt bij zijn oom 

Ioannes in het kleyn clavecingel. Net zoals zijn grootvader, neef en ooms treedt ook 

Couchet toe tot de St.-Lucasgilde. En net zoals zijn oom Ioannes, engageerde ook 

hij zich in het herstellen, stemmen en onderhouden van de kerkorgels in de 

binnenstad. Hij wist banden aan te houden met vele hooggeplaatste Antwerpse 

burgers uit de stad zoals onder andere Duarte en Rockox. In 1655 sterft hij echter 

al. Drie van Couchets zonen zouden allemaal klavecimbelbouwer worden. Maar het 

was Couchets vrouw, Angela van den Brant, die de business na zijn dood verder 

runde. Zij moet een ware zakenneus hebben gehad. Zo wist ze onder meer slimme 

relaties uit te bouwen met klavecimbelbouwer Simon Hagaerts. Hoe dan ook is met 

de dood van Couchet een einde gekomen aan meer dan 60 jaar klavecimbels 

bouwen in de Vaertstraat. Het einde van een tijdperk. In het Vleeshuis is slechts 

één instrument van Couchet bewaard gebleven: het prachtige virginaal waarbij 

Antwerpen op het deksel als achtergrond dient. 

 
4. Instrumenten 
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Als men het cru wil stellen, kan men zeggen dat de Ruckersen niet echt 

baanbrekend grote vernieuwers waren. Nee, de instrumenten van de Ruckersen 

blinken uit in doeltreffendheid, uitmuntend vakmanschap, slimme marketing en 

een productiviteit die zijn gelijke niet kent. De Vlaamse klavecimbelschool vindt, 

zoals eerder gesteld, zijn wortels in de Duitse klavecimbelbouw. Een zeer 

interessant instrument in deze lijn is het enkelmanuaal van Hans Müller uit 1537 

met zijn uitstekende registers. En ook zien we al heel duidelijke kenmerken terug 

bij de instrumenten van Karest. In zijn virginaal uit 1550 zien we al het gebruik van 

papier om de wanden te bekleden. En het vroegst bewaarde ‘Moeder & Kind’ zien 

we al bij Van der Biest in 1580, al komt dat van Hans Ruckers slechts een jaar later. 

 Productiviteit. De output van de Ruckersen is enorm. Specialist Grant 

O’Brien berekende dat er ongeveer 50 instrumenten per jaar het atelier moeten 

hebben verlaten: bijna eentje per week dus. Achter zulk een enorme productie 

moest natuurlijk een aanzienlijk aantal werkkrachten hebben gezeten. Voor dit 

aantal klavecimbels alleen al moest om en bij de 5000 dokken per jaar worden 

vervaardigd. Met in het achterhoofd de beschikbare gereedschappen van die tijd, 

moet dit een fulltime bezigheid voor één persoon zijn geweest. Het maken van de 

kast, in populier net zoals de doodkisten, werd waarschijnlijk uitbesteed of door 

een gezel uitgevoerd. De beschildering van de klankplaat werd gedaan door 

interieurschilders. En indien een koper genoeg geld had, kon bijvoorbeeld zelfs 

Rubens ingeschakeld worden om de binnenkant van het deksel te beschilderen.  

Net zoals Rubens in zijn atelier, moeten de Ruckersen de supervisie over het 

instrument hebben gevoerd en dan essentiële elementen zoals bvb. de klankbodem 

op zich hebben genomen. Men kan ook stellen dat het atelier ongeveer dezelfde 

grote had als dat van Rubens of consoorten: er moest een werkplaats zijn, ergens 

moest het hout gedroogd worden, kopers worden ontvangen, etc. Het is bijna 

ongelooflijk dat het aantal overgeleverde instrumenten slechts een 100-tal bedraagt, 

de totale productie van 60 jaar in acht nemend. 
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 Commercie. Als men bij de Ruckersen een instrument kocht wist men wat 

men kreeg. Als men bij het atelier een klavecimbel kwam bestellen kon men 

waarschijnlijk kiezen voor uit grosso modo vier types standaardinstrumenten: 

enkel-manualige klavecimbels, dubbel-manualige klavecimbels, virginalen en 

klavecimbel/virginaal-combinaties. Maar er moeten ook claviorganums de 

werkplaats hebben verlaten. Men kan dus niet zeggen dat de Ruckersen stug waren 

in hun productie. En de productie was hoog, dus moest ook efficiënt tewerk 

gegaan worden zonder aan kwaliteit in te boeten. Zo zien we bij de virginalen dat 

de Ruckersen in tegenstelling tot bvb. het veelhoekige virginaal van Karest hun 

instrumenten rechthoekig bouwden: dit was simpeler, goedkoper en kwam 

uiteindelijk ook nog de spanning op het instrument ten goede. Over de prijs, moet 

men bij de aanschaf van een Ruckers-klavecimbel (de kast, waarbij één zijde 

gebogen is en dus moeilijker te vervaardigen) kunnen vergelijken met de aanschaf 

van een Porsche vandaag. En dit waren dan nog de standaardmodellen. Het 

instrument kon desgewenst luxueuzer worden opgeleverd. Ook deinsden ze er niet 

voor terug hun standaardmodellen naar believen van de koper aan te passen: zo 

moeten er ook instrumenten met een chromatisch octaaf in plaats van een kort 

octaaf de werkplaats hebben verlaten. In ieder geval waren de instrumenten hun 

geld meer dan waard en men kreeg er ook wat voor terug. Vanaf Hans Ruckers tot 

en met Couchet heerst er een grote uniformiteit over de gehele lijn. De kist van de 

(originele) instrumenten is vrijwel altijd in faux-marble beschilderd volgens een 

kleurcode. Virginalen in het groen en klavecimbels in het donkerbruin rood.  

Dit inzetten op herkenbaarheid, zoals we dat vandaag ook bij bvb. Apple-

producten terugzien, zorgde ervoor dat het begeerde artefacten waren. Het zal dan 

niet verwonderen dat ze dan ook meer dan vaak op schilderijen terugkomen. En 

dan uiteraard nog het papier dat de binnenwanden versierde, letterlijk gekopieerd 

uit interieurboeken die in de drukkerij van Plantijn-Moretus werden uitgegeven. 

Eigenlijk een efficiënte en goedkope oplossing: maar het zou weer een herkenbaar 

element worden. Indien de koper niet over onuitputbare financiën beschikte, werd 
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de binnenkant van het deksel met papier bekleed waarop een illusie van houtnerven 

was gedrukt. Daarop, of op de klavierplank, werd dan een Latijns moto geplaatst. 

Het bekendste is MVSICA DVLCE LABOREM LEVAMEN (zoete muziek 

verlicht het werk). En de klankplaat, met zijn weelderige arabesken, bloemen, fruit, 

maar ook dieren en verborgen symboliek: alles heel mooi in de vanitas-traditie. In 

het midden een mooie vergulde rozet met een harp-spelende engel omgeven met 

de initialen van de bouwer. En dan op het naambord de onsterfelijke woorden 

RVCKERS ME FECIT ANTVERPIAE.  

 De instrumenten dan. Elk type instrument afzonderlijk bespreken zou de 

opzet van deze lezing overstijgen. Maar voor enkelmanualige klavecimbels kan men 

stellen dat er doorgaans twee koren op zaten: een normaal klinkende 8’ en een 

octaaf hoger klinkende 4’ die door middel van registers apart of tezamen konden 

worden bespeeld. Een speciale vermelding verdient het dubbelmanualige 

klavecimbel. In tegenstelling tot andere dubbelmanualige klavecimbels of orgels 

waren de twee klavieren bij de Ruckersen “niet-geallineerd”. Dat wil zeggen dat een 

do op het onderste klavier een kwart lager klonk dan een do op het bovenste 

klavier. Waarom bouwden zij zulke instrumenten? Een antwoord zou kunnen 

liggen in het feit dat dit de typische transpositie alla quarta bassa vergemakkelijkte. 

Iets waar de Nederlandse organist Quirinius van Blankenburg zich heftig over 

verbaasde. (Hij liet zich ook niet lovend uit over de knorrende bassen van de 

muselaarinstrumenten, hij doelde waarschijnlijk op het arpichordum register). Deze 

instrumenten zijn werkelijk een unicum in de klavecimbelbouw.  

En wie de mechaniek van dichterbij bestudeerd kan verbaasd zijn over de zo 

typerende doeltreffendheid van deze instrumenten. Opnieuw slechts twee koren in 

de dispositie 8’ en 4’, maar de kon snaren konden op twee verschillende plekken 

worden aangeplukt wat voor een verschil in klank zorgde. Voor het korte octaaf bij 

het bovenste klavier zien we een simpele en geniale oplossing: het verlengde van 

deze toetsen gaat diagonaal naar het juiste dokje. En dan was er nog het probleem 

van de middentoonstemming… Door een extra snaar voor de problematische 
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toonhoogtes op een koperen plaatje te plaatsen, de lengte van de betreffende 

dokjes aan te passen werd het probleem “simpel” opgelost. Dit is werkelijk typisch 

Ruckers. En het resultaat in klank is adembenemend. Ik ben dan ook blij dat 

hedendaagse bouwers als Matthias Griewisch en anderen dit instrument nieuw 

leven inblazen. Vooral omdat het zo belangrijk moet zijn geweest voor de muziek 

uit die tijd: het is hoogstwaarschijnlijk zulk een instrument dat Sweelinck voor de 

stad Amsterdam bestelde in 1604. 

 Tot slot de virginalen. Instrumenten die we zo herkennen van de schilderijen 

van Vermeer. Een Ruckers-virginaal moet dan ook regel geweest zijn in een 

standaard huishouden van de gegoede burgerij. We bespraken al de vorm. En dit 

bracht met zich de mogelijkheid mee dat het klavier en dus het aanplukpunt op 

twee verschillende punten kon plaatsvinden. Ofwel links: een spinet-virginaal, 

ofwel rechts: een muselaar-virginaal. Het aanplukpunt en de vorm van een virginaal 

geven een heel kenmerkende ronde klank. Sommige muselaar-instrumenten 

beschikten over een zogenaamd arpichordum-register. Dit waren een soort van 

haakjes die over de snaren gleden waardoor het basregister een zinderende klank 

kreeg. Waarschijnlijk waar van Blankenburg zich aan ergerde. En alsof de 

instrumenten an sich nog niet bijzonder genoeg waren kon men ook nog eens een 

combinatie bestellen waarbij een viervoet-instrument inbegrepen zat: het kind. Dit 

kind bevond zich dan in de buik van de moeder en kon afzonderlijk gespeeld 

worden.  

Of er was nog een andere mogelijkheid, waarin weer het vernuft van de 

Vlaamse klavecimbelschool en dus ook de Ruckersen zat: door de dokkenlat van de 

moeder te verwijderen kon men het kind op de moeder plaatsen. Doordat op de 

plek waar de dokken van de moeder normaal de dokkenlat zouden raken bij het 

kind een holte zit, drukken de dokken de toets van het kind naar boven waardoor 

ze samen spelen. Simpel, geniaal en weer uitermate doeltreffend. Typisch Ruckers. 

 Tot slot zijn er nog enkele instrumenten bewaard gebleven waarbij in de 

zijkant van het klavecimbel een virginaal zit ingebouwd. Een late combinatie van 



	 15 

Coenen, maar dan met een spinet in plaats van een virginaal, staat tegenwoordig in 

het Plantijn-Moretusmuseum. Men kreeg dus twee instrumenten in één. Over de 

prijs kan men fantaseren. Maar opnieuw is dit een prachtig voorbeeld van hoe de 

Ruckersen experimenteerden en uiteindelijk unieke instrumenten voortbrachten. 

 Alleen al als men in ogenschouw neemt met wie de familie bevriend was, 

getrouwd of waar zij woonden moeten zij zonder twijfel slimme zakenmensen 

geweest zijn. En hun export zal sowieso ver de grenzen van de Lage Landen 

hebben overschreden. Zonder twijfel werden ook Ruckers-instrumenten naar de 

Nieuwe Wereld verscheept en dat allemaal vanuit de werkplaats aan de Vaertstraat 

in Antwerpen. 

 
5. Muziek 

 
Over Antwerpen schrijft de Italiaan Ludovico Guicciardini het volgende: 

 

“Men kan er haast op elk ogenblik van de dag trouwende, dansende en 

musicerende groepen zien [...] er is nauwelijks een hoek van de straat die niet 

weerklinkt met vrolijke geluiden van instrumentale en vocale muziek.” 

 

Hij zou zijn naam zelfs naar Lowijs Guicciardijn vervlaamsen. Én, pittig detail, 

tweemaal in de gevangenis doorbrengen: eerst omdat hij kritiek had op Alva en 

vervolgens op verdenking van Spaanse sympathieën.  

Muzikaal gezien was de uitgeverij van Susato zoals eerder gezegd van belang met 

uitgaves van muziek door onder meer Crecquillon en Lassus. En de Franse 

chansons die daarin stonden zetten zich ook door naar de klaviermuziek. Vooreerst 

louter als commercieel iets bedoeld. Goede muzikanten konden namelijk een 

vierstemmig lied op zicht reduceren. Voor zij die dat niet konden werden 

zogenaamde intabulaties gemaakt. De muziek werd dus omgezet in het makkelijker 

aan te leren en economischer te drukken tabulatuurschrift. Dit zien we ook terug 

bij luitspelers. De hoeveelheid intabulaties voor luit en de iconografie liegt er niet 



	 16 

om dat deze lieden vaak meer plezier hadden. Klavierintabulaties van vocale 

muziek waren zelfs dermate in opkomst dat zij een apart genre werden.  

In plaats van een uitgeschreven begeleiding, werden het ambachtstukken an 

sich. Daarbij werd vaak het vlotte tempo van het origineel dermate vertraagd dat 

enkel het geraamte van het lied overbleef waarin componisten dan hun kundigheid 

lieten zien in deze toch wel strenge vorm. 

Daarnaast werden ook populaire deuntjes omgezet naar klavierstukken. Zo 

ook de Paduana Lachrimae van Sweelinck, organist aan de Oude Kerk in 

Amsterdam. Hij verliet zijn thuisstad slechts één keer, en dan om het 

stadsklavecimbel van Amsterdam bij de Ruckersen te bestellen. Het klavecimbel is 

helaas verloren gegaan, maar het deksel wordt nog steeds bewaard in het 

Amsterdam Museum.  

Hij zette Dowlands beroemde en wonderschone Flow my tears om naar 

een klavecimbelstuk, waarbij elke strofe als variatie wordt herhaald.  

De grootste muzikale magneet van Antwerpen was tegelijk ook het hoogste 

gebouw dat zich in de stad bevond: de Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal. Onder de 

kapelmeesters grote namen als Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht, Severijn 

Cornet en John Bull. 

 De Brit John Bull, moet naast een geprezen klavecimbelvirtuoos ook een 

notoire lastpost zijn geweest. Hij komt al in opspraak doordat hij in Gresham 

College, waar hij lector was, zich een vertrek opeiste door een muur open te 

breken. Ook verwekte hij een kind zonder dat hij met de moeder getrouwd was, 

wat hem zijn baan kostte. De aartsbisschop van Canterbury wist over Bull te 

zeggen: 

 

“the man hath more music than honesty and is as famous for marring of 

virginity as he is for fingering of organs and virginals.” 
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De mogelijke vervolgingen op overspel en de verdenking dat hij ook nog eens 

katholiek was dwongen Bull in 1613 naar de Lage Landen te vluchten. Hij streek 

neer in Antwerpen. Al gauw zou hij organist worden aan de kathedraal en niet veel 

later kapelmeester. Ook gaf hij les aan Leonora Duarte, dochter van de voorname 

koopman Gaspar. Laatste bezat maar liefst vijf Ruckers-instrumenten, dus Bull 

moet ze zeker gekend hebben. We weten niet of Bull zo blij was met het typerende 

kort octaaf van de Ruckersen, waar dat in Engeland vaak semi-chromatisch was. 

Een ander ingeweken Brit is Peter Philips. Als katholiek ontvluchtte hij het 

eiland naar Europa waar hij in dienst trad bij Farnese. In 1590 vestigde hij zich in 

Antwerpen en zou er zelfs trouwen. Ook hij legde zich toe op het lesgeven aan 

kinderen, net zoals Bull. In 1593 reist hij naar Amsterdam waar hij Sweelinck 

ontmoette. Maar op de terugweg naar Antwerpen wordt hij in Den Haag 

aangehouden op verdenking van een complot tegen Queen Elisabeth. 

Hoogstwaarschijnlijk componeerde hij in zijn gevangenschap zijn beroemde 

Pavana en Galliarda Dolorosa. En dit is zeer mogelijk voor een Ruckers-instrument 

geschreven zijn, daar het op het einde van beide delen slim gebruik gemaakt wordt 

van het kort octaaf. Nadat de aanklachten kwamen te vervallen, vervoegde hij zich 

in 1597 bij het hof van Albrecht en Isabella in Brussel waar hij in 1614 collega’s 

werd met Ioannes Ruckers. 

Pavanes en Galliardes waren enorm populaire dansjes in de 17e eeuw. En 

men vindt ze dan ook terug in vele klaviermanuscripten zoals de Galliarde uit een 

manuscript dat hier in het Vleeshuis wordt bewaard. Een andere dans die opkomt 

is de oorspronkelijk Ierse Jig. Later zou deze bekend staan als Gigue en een 

onmisbaar deel worden in de klaviersuites van alle grote componisten als bvb. 

Bach. 

Men ziet op veel schilderijen uit de 17e eeuw meisjes die virginaal spelen 

en/of muziekles krijgen. Om dit te illustreren vertel ik u graag het verhaal van 

Susanne van Soldt. Het verhaal van Susanne is het verhaal van een familie die 

omwille van hun geloof een nieuwe thuishaven zocht en vond in Amsterdam. 
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Na de val van Antwerpen vluchtten in 1576 veel protestanten door het 

Spaanse bewind de stad uit. Hans van Soldt, een rijke koopman, was één van hen. 

Hans en zijn familie namen aanvankelijk hun toevlucht naar Londen, waar Susanne 

uiteindelijk in 1586 geboren zou worden. Eén van de vele bezittingen die Hans 

meenam naar Londen was een boekje met klaviermuziek die door een anonieme 

Antwerpse muziekleraar was neergepend. 

 Het is ontegensprekelijk dat Susanne uit dit boekje heeft gespeeld, want ze 

tekende de titelpagina met haar naam en datum (1599). Het boekje geeft een 

getuigenis van hoe het muziekleven in een 16e eeuws huishouden uit de Lage 

Landen er moet hebben uitgezien.  Het was typerend dat jongens werden opgeleid 

in de wetenschappen en meisjes zich toelegden op onder meer muziek. Naast de 

vele populaire dansjes (Brandes, Gaillardes, etc.) zijn ook arrangementen van 

“hitjes” uit die tijd neergepend (bvb. Het prachtige ‘Susanne ung jour’ van 

Orlandus Lassus) maar evenzeer psalmzettingen die van een hoge kwaliteit zijn. 

Het manuscript is daarom de perfecte auditieve weergave van schilderijen van 

Johannes Vermeer of Jan Steen, waar de dochters van de opdrachtgevers vaak al 

spelend pronkten. 

 Hans verliet in 1605 Londen om zijn heil te zoeken in Amsterdam. Zijn 

gezin verhuisde mee, maar het boekje dat Susanne tekende zou achterblijven waar 

het eeuwen later in de British Library wordt bewaard. In Amsterdam leidde Hans 

een goed leven doordat hij slim investeerde in de VOC en er een florerende 

kunsthandel op nahield. Susanne zou zich aan de Kalverstraat vestigen, maar 

uiteindelijk na complicaties bij de geboorte van haar derde kind overlijden. Ze werd 

begraven in de Zuiderkerk. 

 
6. Erfenis 

 
De instrumenten van de Ruckersen verwierven al snel een bijna mythische status, 

met name in Frankrijk. Al gauw zouden de instrumenten echter niet meer voldoen 

aan de eisen die de nieuwe muziek stelde: de tessituur was te klein, het kort octaaf 
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moest chromatisch worden en van een “niet-geallineerd” dubbelmanuaal was als 

snel geen sprake meer. Ook de registratie van 8’ en 4’ diende te worden omgezet 

naar 2x8’. Dit ombouwen werd een ravalement genoemd en hierin waren twee 

mogelijkheden: een petit ravalement of een grand ravalement. 

Bij een pet i t  ravalement  werd de kast intact gelaten, enkele noten 

toegevoegd en een dubbelmanuaal geallineerd. Om meer toetsen toe te voegen 

werden de klavieren vervangen waarbij de toetsen smaller waren dan standaard bij 

de Ruckersen. Men moest immers van vier naar vijf octaven en daarbij werd alle 

beschikbare ruimte benut. Het probleem van een petit ravalement bij een 

dubbelmanualig klavecimbel was ondermeer dat er extra basnoten die normaal 

ontbraken, door de simpele oplossing van de Ruckersen, plots moesten worden 

toegevoegd. De oplossing die de Ruckersen dan weer bedachten voor de 

middentoonstemming, leverde ook een probleem op: eentje dat van Blankenburg al 

opmerkte. Ook moest een register worden verwijderd, vaak werd hier een houten 

plank in de plaats gezet. 

Een grand ravalement  hield in dat het instrument fysiek werd uitgebreid. 

Dit gebeurde aan de kaakzijde van het klavecimbel. De klankbodem werd door de 

Fransen als hét geheim van de Ruckers-instrumenten gezien en moest dus zo goed 

als mogelijk intact worden gehouden. Maar als men de kast groter maakte moest 

ook nieuw hout aan deze klankbodem worden gezet. En dit verschil was zichtbaar: 

met kon duidelijk een lijntje onderscheiden tussen de oorspronkelijke klankplaat en 

het nieuw aangelijmde stuk. Onthoud dit fenomeen. 

Er heerste in de 18e eeuw als het ware een manie waarbij Ruckers-

instrumenten in grote getalen werden omgebouwd. En niet geheel onterecht: een 

geravaleerde Ruckers verkocht vaak voor minstens het dubbele van een nieuw 

origineel Frans instrument. Ondanks het feit dat de decoratie van de kist vaak in 

een moderner tintje werd gestopt, pronkte wel altijd trots op het naambord 

RUCKERS ME FECIT, vaak met spelfouten. Het ombouwen van zo’n 

klavecimbel werd zelfs door de grote, gerespecteerde Franse klavecimbelbouwers 
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uitgevoerd zoals bvb. Pascal Taskin. Maar opmerkelijk is dat deze Franse bouwers 

vaak ook Ruckers-instrumenten vervalsten. Iets wat zelfs al eind 17e eeuw 

gebeurde: getuige zo’n vervalsing die zich hier in het Vleeshuis bevindt. Uit 

economisch oogpunt was het voor Franse bouwers een gouden zaak om een nieuw 

instrument te bouwen en te verkopen als een ravalement. Gewoon de naam van 

Ruckers op het naambord laten schilderen was bijna voldoende. En om het nieuw 

aangezette stuk klankbodem te vervalsen werd gewoon op het hout met potlood 

een lijntje getekend.  

Na Couchet komt het zwaartepunt in de klavecimbelbouw toch vooral te 

liggen in Londen en Parijs. Dat wil niet zeggen dat er geen klavecimbels meer 

werden gebouwd in Antwerpen. Dit bewijzen vier instrumenten die hier in het 

Vleeshuis staan. Het klavecimbel van Joris Britsen, het prachtige klavecimbel van 

Joannes Daniel Dulcken, dat van zijn leerling Jacobus van den Elsschen en het vrij 

late instrument van Joannes Petrus Bull. 

Graag sluit ik deze lezing af met een kleine toelichting over het instrument 

van Dulcken. Net zoals de oervaders is ook Dulcken oorspronkelijk afkomstig uit 

Duitsland. De beroemde musicoloog Charles Burney zou hem zelfs “de grootste na 

de Ruckersen” noemen. Maar waar zitten hem de gelijkenissen? Qua bouw beroept 

ook Dulcken zich net als de Ruckersen op populier voor de kast, de vorm is ook 

dezelfde. Daarnaast ziet men het obligate signeren op het naambord, de vergulde 

rozet en het beschilderen van de klankbodem. Het instrument van Dulcken 

verschilt erin dat de registers via de plank boven het klavier kunnen worden aan- en 

uitgezet. Dat is trouwens ook al te zien bij een claviorganum van Theeuwes.  

Opvallend aan de instrumenten van Dulcken is dat ze allemaal heel erg lang 

zijn. Ook dit enkelmanualig instrument, dat de lengte heeft van een deftig 

dubbelmanualige variant. En dan: in de bocht van het instrument zitten twee 

wanden, waarvan één in de kast zit en de buitenwand niet raakt: een zogenaamde 

“double bentside”. Toen in de jaren ’70 zulk een dubbelmanuaal werd 

gerestaureerd, was men hierover verbaasd. Men dacht dat het om een fout ging, en 
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verwijderde deze wand. Later bleek dat ook een soortgelijk instrument in 

Washington over deze dubbele wand beschikte. Waarom bouwde Dulcken deze 

wand in aangezien die niet echt een doel had in de klank? Waarschijnlijk was het 

een experiment om de druk op het klankbord (dat vaak bol trekt als er teveel druk 

op staat) te verlichten. Dulcken verlaat later overigens zelf dit idee. Drie van zijn 

zonen zouden trouwens ook klavecimbelbouwer worden, waarbij de jongste later in 

Parijs overschakelde naar de pianobouw. Maar men kan stellen dat met Dulcken 

het hoogtij van de Antwerpse klavecimbelbouw ten einde komt. 


