
t m 
tijdschrift oudemuziek 



\ .............. --~--------~--------\ 

.. -" 

DE ZINGENDE KLUCHT VAN UJSJE FLEPKOUS 

Vorig Festival gooide Camerata Trajectina hoge 
ogen met Johan Schencks onvolledig bewaard 
gebleven eerste Nederlandse opera Bacchus, 
Ceres en Venus, in een aanstekelijke enscene
ring en met oogstrelende en vindingrijke 
kostuums. Nu zal het ensemble met hetzelfde 
artistieke team een andere langvergeten klucht 
aan de vergetelheid ontrukken: een komisch 
intermezzo over de assertieve Lijsje en haar 
ongewenste minnaar Knelis. Ook voor dit stuk 
he eft Camerata het nodige speurwerl< moeten 
verrichten naar verloren gegane melodieen. 
Daarom kan de klucht (volgens Louis Grijp 
'humor uit de Gouden Eeuw, maar ook nu nog 
erg leuk') voor het eerst weer compleet worden 
opgevoerd - door een komediantentroep en op 
een plankier, temidden van het straatgewoel 
van de Buurkerkhof, zodat het helemaal past in 
het Festivalthema Ars audiendi. 

Een echte titel heeft Jan Janszoon Starter zijn klucht 
niet meegegeven" J(luchtigh t'samen-Gesang van dry 
Personagien, staat erboven in zijn Friesche Lusthof 
(1621), in de afdeling 'Boertigheden'.Voor de eerste 
uitvoering na bijna vier eeuwen heeft Camerata Tra
jectina het stuk herdoopt tot de Zingende klucht van 
Lij~e Flepkous, naar de heldin van Starters stuk. 
Volgens de personagelijst is Lijsje een 'deurtrapt 
Meysje', maar 'doortrapt' had in Starters tijd nog 
niet de ongunstige bijklank van tegenwoordig. Het 
betekende zoveel als 'slim', 'gewiekst'. en dat is 
Lijsje ook: een handige meid die weI weet hoe ze 
een opdringerige kerel moet afpoeieren. Het is deze 
'halfbakken vrijer' Knelis Joosten uitsluitend om de 
seks te doen. Hij neemt zijn toevlucht tot een oude 
true: men neme de begeerde dame mee naar een 
herberg en voere haar dronken. Lijsje, die Knelis 
al meerdere keren de deur heeft gewezen en tabak 
van hem heeft, besluit ditmaal het spelletje mee te 
spelen. Gewillig laat ze zich meevoeren, maar ze 
zorgt er wel voor dat Knelis twee maal zoveel alcohol 
binnen krijgt als zij zelf. Als hij tenslotte overmand 
door de drank in slaap valt. kan ze met hem doen 
wat ze wil. Daarover straks meer. 
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JIGS 
Zingende kluchten waren in de zeventiende eeuw 
korte toneelstukjes die in hun geheel gezongen wer
den op populaire melodieen. Het genre was afkom
stig uit Engeland, waar het 'jig' genoemd werd. De 
jig heeft zijn oorsprong in de zestiende-eeuwse orale 
volkscultuur en laat zich niet gemakkelijk traceren. 
De jig was natuurlijk een dansvorm, maar er waren 
ook liederen die jig genoemd werden, vaak dialogen. 
Deze jigs zullen al zingend en dansend uitgevoerd 
zijn. Een beroemde jig-artiest was de clown Richard 
Tarlton (gestorven in 1589), die bij voorkeur optrad 
in typische plattelandskleding van grove roodbruine 
stof. als 'boertje van buut'n' dus. Andere populaire 
jig-karakters waren kobolds, duivels, zondebokken 
en zotten. Ook waren er vissenclowns, gekleed in 
een vissenveL of met een haring aan hun zottekap, 
bijvoorbeeld Stockfish en Pickleherring. De vroegste 
jigs zijn, voor zover we weten, rond een zo'n artiest 
gecentreerd. Van Tarlton is bekend dat hij aan het 
einde van eenjig improviseerde op thema's die hij 
opkreeg. 
Een andere beroemde jig-speIer was Will Kempe, 
een acteur die ook serieuze rollen speelde en samen 
met Shakespeare deel uitmaakte van Lord Cham
berlain's Men. In 1600 volbracht Kempe zijn Nine 
days wonder: hij morris-danste (de morris dance is 
een Engelse volksdans met zotte elementen) in 
negen dagen van Londen naar Norwich, een afstand 
van meer dan honderd mijl - overigens met royale 
tussenstops. Kempe he eft verscheidene malen het 
vasteland bezocht, onder meer in dienst van de her
tog van Leicester toen deze zich in de N ederlanden 
ophield. Kempe zou dan ook degene zijn geweest 
die de jig naar het continent heeft gebracht. In elk 
geval moeten jigs door Engelse komediantentroepen 
in Nederland zUn gespeeld, evenals in Duitsland en 
zelfs in Scandinavie. Er zijn nogal wat jigs die niet in 
het Engels zijn overgeleverd, maar die we uitsluitend 
in N ederlandse of Duitse versies kennen, bijvoor
beeld uit de druk Engelische Comedien und Tragedien 
(1620). Op het continent werden de jigs 'zingende 
kluchten' of , Sings pie Ie' genoemd. 

ENGELSE MELODIEEN 
Met de komedianten reisden ook muzikanten mee 
om de voorstellingen op te luisteren. Deze influx valt 
samen met de komst van talrijke Engelse serieuze 
musici naar het continent. zoals Peter Philips, Richard 
Machin, William Brade en John Dowland, die in de 
Nederlanden, Duitsland en Scandinavie werk vonden. 
In de Nederlandse liedboeken zien we vanaf ongeveer 
1590 Engelse melodieen opduiken, dat wil zeggen dat 
de Engelse invloed zich ook in de populaire muziek 
deed gelden. In de eerste helft van de zeventiende 
eeuw was ongeveer een kwart van de liedmelodieen 
uit Engeland afkomstig. Daaraan heeft de succesvolle 
dichter Jan J anszoon Starter het zUne bUgedragen. In 
Friesland geboren uit Engelse ouders introduceerde hU 
in zijn Friesche Lusthqf menige Engelse melodie in de 
Republiek en vaak met groot succes. Zo is hU degene 
geweest op wiens N ederlandse teksten Engelse 
melodieen als 'Twas a youthful knight which loved a 
galjant Lady' (bij Starter 'Blydschap van mijn vliet'), 
'D'Engelsche Kloke Dauns' ('lek had voor des en, so 
doen ik noch') en 'Com Sheapherdes deck your heM 
CLieflocksters van de min') populair werden. 
Intussen waren de jigs van volkse clown-acts 
uitgegroeid tot echte toneelstukjes met verschei
dene personages. De dans was echter niet of niet 
helemaal verdwenen. Boven een Duitse versie van 
de bekende jig Rowland lezen we bijvoorbeeld 'Gar 
kurtzweilig zusingen und zu Dantzen.' Dit is echter 
nog een kort stuk meer een lied eigenlijk hoewel 
er vier personages aan deelnemen: een man, zUn 
buurman, een overspelige echtgenote en een koster. 
De actie voltrekt zich in negen strofen van acht 
verzen op een melodie die in Holland bekend stond 
als 'Soet Robbertjen'. In een veellanger stuk als The 
cheaters cheated, met 97 strofen, wordt in de kantlijn 
expliciet vermeld dat een marskraamster al zingend 
danst: 'Tune changeth, she singeth. and danceth.' Ze 
zegt het ook zelf: 'I can dance, and I can sing/ I am 
good at either.' Even later danst een man met haar 
mee (,Both dance to their own singing'). Dergelijke 
aanwijzingen voor de dans zijn evenwel zeldzaam in 
genoteerde jigs. 

PEKELHARI NG 
Of in een N ederlandse zingende klucht als die van 
Lijsje Flepkous ook werd gedanst is niet goed te 
zeggen; er staat in elk geval niets over in. WeI zijn 
er duidelijke aanwijzingen voor de muziek dui
delijker dan in The cheaters cheated waarin alleen 
wordt gemeld wanneer de melodie verandert. Starter 
geeft keurige wijsaanduidingen, zoals gebruikelijk 
in Nederlandse liedboeken. Zijn klucht begint met 
een monoloog van Knelis, te zingen op de stem 
'Pekelharings, ofte Pots hondert tausent Slapfer
ment'. Pekelharing of Pickleherring is in de jigs het 
prototype van de drinkebroer, en 'Pots honderd
duizend slapperment' zijn standaardvloek. Op de 
Pekelharing-melodie, een van de populairste in het 
jig-repertoire, vertelt Knelis dat hij dol is op Lijsje, 
maar dat zij niets van hem moet hebben. Lijsje komt 
vervolgens op met een klacht over ontrouwe min
naars, die ze zingt op de stem Courante Serbande. 
Opmerkelijk is dat Starter niet aileen Engelse maar 
ook Franse en N ederlandse melodieen gebruikt in 
zijn jig. Maar het meest frequent zijn de typische jig
deunen, zoals 'Pekelharing', 'D'Engelsche fa la la' en 
'lek ben tot Amsterdam gewesen, hu, hu'. In totaal 
schrijft Starter acht verschillende melodieen voor 
in zijn klucht. waarvan er enkele meerdere malen 
worden gebruikt. 
Het was niet altijd eenvoudig die melodieen terug te 
vinden. Met name van de jig-melodieen zijn notaties 
zeldzaam en de verwijzingen vaak indirect. In de 
melodie-uitgave van Starter door Marie Veldhuyzen 
uit 1967 zijn van de acht verschillende melodieen uit 
de klucht van Lijsje Flepkous er maar drie in zingbare 
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vorm opgenomen. De noten van 'D'Engelsche fa la 
la' bijvoorbeeld blijken bij nader toezien te staan in 
Camphuysens Stichtelycke Rymen (1624), verscho-
len achter de Duitse wijsaanduiding 'Mein hert is 
betrubt biss in dem thodt. Fa la la la la la la la la la', 
die inderdaad afkomstig is uit een vertaalde jig. De 
noten van 'lek ben tot Amsterdam gewesen' bleken 
te vinden in de klucht Der Narr als Reitpferd, waar 
het lied door Pekelharing wordt aangeheven (,Zu 
Ambsterdam bin ich gewesen'). Het lied dat Knelis 
zingt wanneer hij door Lijsje dronken is gevoerd, gaat 
op de wijs 'Als ghy dan komt inden Hage', waarvan 
de melodie slechts te vinden is in het Luitboek van 
Thysius (Leiden, ca 1600). Na enig passen en meten 
van de tekst op de noten komt er een ware kraker 
tevoorschijn, met het tot meezingen uitnodigende 
refrein 'Tirittum fa solla fa mi re'. Bij Knelis gaan op 
deze de un aile remmen los: 'Meysje metjou blancke 
billen/ en jou blond gekrulde hayr.l Soud jy niet een 
reysje willen/ met een landsknecht hier of daer?' 

BLANKE BILLEN 
Met deze 'blanke billen' naderen we het hoog
tepunt van het stuk. Knelis valt na zijn obscene 
gelal in slaap en Lijsje maakt van de gelegenheid 
gebruikt am hem eierstruif in zijn broek gieten. Als 
Knelis wakker wordt. dringt het langzaam tot hem 
door dat hij in zijn eigen val gelopen is. Met veel 
misbaar roept hij de duivel aan am Lijsje te halen, 
die onderwijl een 'klapbus met nat buskruit' aan 
Knelis' vochtige achterste hangt en in brand steekt. 
Ongetwijfeld knetterend vuurwerk. Knelis rent 
vervolgens 'verbaasd zijnde' over het toneel en zingt 
daarbij 'Wat drommel voel ick hier? / My dunckt ick 
ben vol vyer.l 0 myn aers is in brandl' Deze geestige 
constatering wordt verscheidene malen herhaald. De 
bijbehorende melodie leek van de aardbodem ver
dwenen, maar dankzij de Nederlandse Liederenbank 
van het Meertens Instituut kon tach een gelijkvor
mige melodie worden gevonden, waarop Knelis' lied 
exact past. Toeval is uitgesloten, hij moet zijn klacht 
op dezelfde noten hebben gezongen als waarop 
Adriaen Valerius enkele jaren later het stichtelijke 
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lied 'Tq~ae~ groeyt in groot getal' dichtte, met de 
onbegn]pehjke wijsaanduiding 'Engels Oud Joen'. 
Dat dlt spektakellied als het hoogtepunt van Starters 
klucht gol~: vmden we bevestigd in een imitatie door 
toneelschn]ver Jan van Arp uit 1630. Die laat in zijn 
Sznghende klucht van dronken Goosen de hoofdpersoon 
dezelfde beha~deling o~dergaan als Knelis, waarbij 
~oosen zmgt Wat voellck aen mijn naers / Och 't 
IS een b~rr:nd~. kaers', op precies dezelfde melodie 
als Knehs m L!J~je Flepkous. 
Dankzij dit muziekwetenschappelijk onderzoek is 
het nu voor het eerst mogelijk Starters klucht inte
wa~~ 0P. de originele melodieen uit te voeren. Het 
IS bl] ml]n weten sowieso voor het eerst sedert de 
zeventlende eeuw dat er een zingende klucht wordt 
opg~voerd, althans in Nederland. (Zie ook uitsug
?estles; red.) In 1995 werd de jig Singing Simpkin 
m het Boston Early Music Festival gespeeld. De 
gewoonluk 0 zo serieuze recensent van The Boston 
~lobe heeft daarbij naar eigen zeggen over de grond 
liggen rollen van het lachen. Wat op papier oogt 
als onderbroekenlol uit een tijdperk met een ander 
gevoel voor humor dan nu, blijkt op de planken nog 
steeds op de lachspieren te kunnen werken. 

VOORDRINGEN 

Het is.~iet bekend hoe en wanneer Starters klucht 
van Lus]e Flepkous is opgevoerd. Kluchten werden 
vaak na tragedies gespeeld, maar op de Amster
damse Schouwburg, waarvan we het programma van 
dag tot dag kennen, is Lijsje nooit gegaan. Mogelijk 
IS .het stuk door rederijkers gespeeld, of door rond
retzende troepen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van 

Camerata Traje:tina de zingende klucht van Lijsje 
Flep~ous op zo n plankter, m de buitenlucht. We
zenh]k voor de authentieke luisterervaring is het 
veroveren ~an een gunstig plaatsje in de menigte. 
Een .kwestle van er vroeg bij zijn, en wellicht een 
beetle voordringen. II 
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Maaike Martens, Bernard Loonen 
Camerata Trajectina / Louis Grijp , 

de kermls. Dat gebeurde dan in tenten of tijdelijke 
bouwsels, of ook weI buiten op straat. De zingende 
klucht ~an Lij~e Flepkous, met z'n bescheiden cast 
van dne zangers, is heel geschikt voor zo'n open
luchtvoorstelling. Op vroeg-moderne schilderijen 

Regie: Marc Krone, 

en prenten zien we kluchten gespeeld worden op 
een manshoo? plankier met een rechthoekige tent 
erachte~ waann de spelers zich konden ophouden 
als ze met op het toneel waren. 
In het kader van het thema Ars audiendi speelt 

Vormgeving: Freija Wouters 

zo 26 aug, 11.00, 13.00 en 15.00 uur, 
Buurkerkhof (gratis) 

Bij slecht weer wordt de voorstelling 
verplaatst naar zondag 2 september 

Ais we zijn gastoptredens op de eerste Festivals niet meerekenen, wordt dit het 
tweeentwintigste Festival voor Arie Abbenes, Utrechts stadsbeiaardier sinds decem
ber 1985. Dit jaar zal zijn repertoire, en natuurlijk ook het kwartierspel van de Dom, 
gecentreerd zijn rand Van Eyck, Buxtehude en Scarlatti. Arie Abbenes: 'Ik weet niet uit 
mijn hoofd hoe veel muziek ik al heb bewerkt om te spelen tijdens het Festival, maar 
het is een enorme hoeveelheid. En ik heb echt alles bewaard.' 
Orgelwerk van Buxtehude op beiaard lijkt een wat meer voor de hand liggende 
combinatie dan de klaviersonates van Scarlatti op dat instrument. Is Scarlatti echt 
lastiger7 Arie Abbenes: 'Toen ik hoorde dat Scarlatti een thema van het Festival zou 
worden heb ik op de lange winteravonden in december en januari aile sonates eens 
doorgevlooid. Nee, lang niet alles is geschikt, maar het leuke van Scarlatti is dat er zo 
veel van is. Ais de ene sonate niet geschikt is ga je gewoon naar de volgende. Zo heb ik 
ongeveer zestig sonates gevonden die goed op de beiaard kunnen.' 
Wat is het uitgangspunt bij een bewerking? Arie Abbenes: 'Natuurlijk wil ik de compo
sities geen geweld aandoen. Dat is altijd mijn 'uitgangspunt, het gaat er tenslotte om 
datje binnen je mogelijkheden zo veel mogelijk doet wat de componist wil. Ais ik aan 
een stuk teveel moet sleutelen laat ik het zitten. In het geval van Scarlatti betekent 
dat dat de sonates met drukke baspartijen moesten afvallen omdat je dat op een 
beiaard gewoon niet kunt doen. Dan gaan de tonen teveel door elkaar heen lopen. De 
omvang van de beiaard loopt bovendien niet heellaag door, dus transponeren moet 
altijd. Je moet nagaan dat je voor een c in het klein-octaaf al een klok van tweeeneen
halve ton nodig hebt en dan zit je nog niet in het laagste octaaf van een toetsinstru
ment.' 
Wat is de specifieke kant van Scarlatti die zijn muziek juist zo geschikt maakt voor bei
aard 7 Arie Abbenes: 'Bij Scarlatti heb je vaak dat drammerige, dat doordouwen. Dat 
werkt op een beiaard extra sterk doordat die klokken maar door blijven klinken. Daar 
kan ik lang over praten maar je moet het gewoon h6ren.' 
Marcel8ljla 


