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Luitspeler Nicolas Vallet richt een dansschool op

Dansmuziek tussen eliteen volkscultuur
Samen met zijn collega-luitist Eduard Hancock richtte Nicolas Vallet op rz november
16z6 een dansschool op. Deze was gevestigd in Vallets huis in Amsterdam, waar zij tweemaal daags samen moesten aantreden om lessen te geven: 's ochtends van half elf tot half
twaalf en 's middags van vier tot zeven uur. Wie wegbleef moest een schelling boete betalen. 's Zondags werd alleen in de middag lesgegeven. Dan verwachtte men kennelijk
veel leerlingen: er moest met vier musici worden gespeeld, en wie wegbleef betaalde maar
liefst twaalf stuivers boete - waarvan de helft naar de armen ging en de andere helft door
de compagniewerd verteerd. Dat op zondagochtend niet werd gedanst had ongetwijfeld te
maken met een stedelijke bepaling: er waren dan kerkdiensten. De gereformeerde kerk
voerde fel campagne tegen het dansen, ook doordeweeks, en berispte haar lidmaten er
menigmaal om. Opmerkelijk is dat Vallet zelf overtuigd calvinist lijkt te zijn geweest - hij
publiceerde althans twee indrukwekkende boeken met psalmzettingen voor de luit. Als
Franse immigrant zal hij echter tot de Waalse gemeente hebben behoord, die aanme¡kelijk toleranter was ten opzichte van dansende gelovigen dan de inheemse calvinisten.

Het contract waarin sprake is van Vallets dansschoolplannen vermeldt in detail
hoe de musici de inkomsten verdeelden en zich onderling verzekerden tegen ziekte; er
staat echter niet in wat er gedanst werd en hoe de muzikale begeleiding in zijn werk ging.
Daar z4n wel redelijke gissingen naar te doen. Vallets luitboek Le secret d¿s muses (in twee
delen, r615-r616) bevat talrijke dansen, zoals pavanes, gaillardes, passamezzo's, branles
en allemandes. Een aantal daawan is gezet voor vier luiten en het ligt voor de hand dat
deze kwartetten het repertoire van Vallets dansensemble weerspiegelen. Anderzijds zullen de musici niet alleen de luit bespeeld hebben; beroepsmuzikânten waren gewoonlijk
getraind in verschillende instrumenten. Op een speciaal voor Vallet gegraveerde voorstelling ziet men dansende figuren, begeleid door een luit en een dwarsfluit (afb. r). Een bijzondere bron voor de bezetting van Vallets ensemble levert de titelprent van zijn grote
luitpsalmboek Regia pietas (16zo; zie afb. 3). Deze toont koning David, omgeven door ziin
muzikanten. Drie van hen dragen historische kostuums en bespelen fluit, viool en viola
da gamba, een is modieus gekleed en bespeelt de luit. Ondanks de bijbelse setting is het
evident dat de luitist Vallet zelfvoorstelt. De andere 'tempelmuzikanten' zijn wellicht zijn
collega's. De combinatie van viool, dwarsfluit en bas (of twee violen en een bas) lijkt
althans populair te zijn geweest bij speellieden.
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wat weten we eigenlijÌ< van her muzikare aandeer in de danspraktijk? De belangrijkste
bronnen zijn het bewaard gebleven muzikale repertoire enerzijds en de iconografìe
anderzijds. Het verband tussen deze twee blijkt echter niet zo eenvoudig te leggen.
Het meeste repertoire met dansmuziek bestaat rond r6oo uit inst¡umentale solowerken, vooraÌ voor tokkelinstrumenten (luit en citer) en ook voo¡ toetsinstrumenten.
De vlaamse tabulatuurboeken die sedert r545 werden uitgegeven door onde¡
anderen
Phalesius staan er vol mee, waaronder de citerboeken van de Mechelaar Sebastiaan
Vredeman (r568, 1569) en de luitboeken van de Antwerpenaâr Emanuel Adriaenssen

(r584, r5gz). In Holland volgden de dansrijke luitboeken van
loachim van
den Hove (Leiden r6or, r6rz) en de genoemde vallet, en het vermaarde
Thysius'luitboek, dat rond róoo werd geschreven door de theologie_
studentAd¡iaen Smout. Een citerboek van Janpieterszoon Swee_
linck (r6oz) is verloren gegâan. Dansen in klavecimbelzetting
bleven slechts in handschriften bewaard, zoals dat van het

Vlaamse meisje Susanne van Soldt (r599). De dansen voo¡ de
luit lijken echter strijdig mer de praktijk: in een balzaal mer
pratende, lachende en dansende mensen is het bescheiden
volume van een tokkelinstrument ontoereikend. Zou deze
tokkelmuziek dan alleen maat sec zijn gespeeld, als huis-

muzikale reminiscenrie van de danspraktijk? Dit wordt
weersproken doo¡ met name Italiaânse Iuitcomposities
waarbij uitdrukkelijk 'per ballare' is vermeld. Het bekende danst¡aktaat van Cesare Negri (r6oz) geeft ook
luittabulaturen bij de muzikale voorbeelden.
Een ander medium waarvoor dansmuziek is bewaard, is het mee¡stemmige instrumentale ensemble. In
de uiwoeringspraktijk van de rwintigste eeuw zijn vooral
de vierstemmige Vlaamse dansboekjes van Tielman Susato (Antwerpen r55r) en Petrus phalesius (Leuven
ry7r)be_
kend geworden. In het noorden volgden vijÊ en zesstemmige bundels van de Leidse organist Cornelis Schuyt (r6rr), de
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Def,tige paardans begeleid door
Iuit- en fluitmuziek. Ontwerp van
een plaquette voor Nicolas Vallet,
uit vriendschap veruaardigd en
geschonlcen door de beroemde
graveur Michel le Bon, 1615.
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Haarlemse stadsmuzikant Cornelis Tymensz. padbrué (r642) en
Vallet (ca. ró44, verloren geraakt). Bij elkaar vormen ze een tradi_
ue van DrJna een eeuw meerstemmige dansmuziekpublicaties in de
Nederlanden.
De meerstemmige dansboeken zijn gedrukt in rosse stemboeken en
laten in beginsel de keuze van het instrumentarium vrij. zezijn ,bequaem om spelen op alle musicale instrumenten' ofuel 'le tout convenable sur tous instruments musicals', in de woorden van Susato respectievelijk phalesius. In àanmerking komen vooral
ensembles van instrumentenfamilìes, bijvoorbeeld een blokfluitl<wartet bestaande
uit
sopraan-, aÌt-, tenor- en basblokfluit. ook een groep gamba's of schalmeien (pommers)
is mogelijk. Daarnaast zijn combinaties van goed mengende instrumenten uit
verschillende families denkbaar, zoals een ensemble van luide blaasinstrumenten bestaande
uit
pommers en trombones, eventueel samen met een cornetto (zink).
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Dansend paar begeleid door een
luitspeelster. Pieter Codde, Het darsJeest, ca. 1639.

I

Titelpagina van Vallets luitpsalm-

boek Regio pietas, Amsterdam r6zo.
Koning David is omgeven door tempelmuzikanten wearonder auteur
Nicolas Vallet (links met luit).
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kan geen beroepsmuzikante zijn geweest, eenvoudig omdat in dat val< geen vrouwen toegelaten werden.

l.r

s Spccllicden begeleiden op luide
bl:utsittstrumenten (drie pommers
crr ccrl trombone) de dans tijdens
ccrr chiqr:e buitenpartij bij Brussel.
Ltrcas van Valckenborgh, Voorjaars,
lnndschop, r587.
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De bewaard gebleven dansmuziek, zowel de tabulaturen als de ensemblezettingen, lijkt dus voor het grootste deel een neerslag van professioneel repertoire voor amateurgebruik te zijn. Burgers zullen die dansen als huismuziek hebben gespeeld samen
met van oorsprong vocale muziek en fantasieën (zie ook p. r3t), maar wellicht ook ter
begeleidingvan het dansen in familie- ofvriendenkring. Een schilderij dar concreer laat
zten d,at burgers ook zelf functionele dansmuziek speelden is DeJamilíe Hoefnagel van
François Pourbus de oude (Antwerpen r57r),waarop een bruidspaarvoordanst, begeteid
door familieleden op spinet en twee (!) luiten (afb. 6). Dat het spinet wordt bespeelJ door
een vrou% neemt eventuele twijfel over de amateurstatus van de muzikanten weg. (Het
afbeelden van twee luiten suggereert dat het streven naar afwisseling bij zestiende-eeuwse
schilders kennelijk nog niet zo srerk ontwikkeld was als later. zieook afb. ra.)
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Voordezecombinatievanspinetentweeltritenisgeennruziekbewaarclgebleven,endat Die
die de iconografìe biedt'
geldt voor praktisch alle combinaties van dansensembles
Crispijn I de Passe (t599)
buitenluchtvan
cle
zijn cìan ook heel clivers. Een dansscène in
Iuit en vermoedelijk
zien bestaancle uit viool, dwarsfluit, basgamba,
laat een dansorkestje

eenciter(afb.Ð.ofhetberoepsmusicibetreft,ishierr-rietduidelijk.LouisdeCatrllery
schilclerdeeenelegatrtebuitenpartijmeteenroncìedanseneenmtlziekgroepbestaande

uitcornetto,viool,basviool,luitenvirginaal(Antwerpen'begir.rzeventiendeeeuw)(afb'
8)'Datvrouwendeluitenlretspir-retbespelen,suggefeertcìathetamateurSbetreft,wat

enigszinsstrijdiglsmetdeto'nt"o,gewoonliikeenprofessioneelinstrument'Hoewel
steeds

in bezetting zî1n ze vriiwel
de afgebeelcle clansmuziekensembles sterk variëren
begeleid door een basfnnctioneel te herleiden tot een of twee melodie-instrumenten,

of door beicle' Het gaat dus in
instrument of door een of meer akkoorclinstrumentell,
van
met akkoorden
beginsel om zettingen voor meloclie en bas, eventueel
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De Alltwerpse schilder Joris Hoefnagel danst rnet zijn bruid Susanna
van Oncken tiidens het bruiloftsfèest, begeleid door een luit,
cen brsltlit en een octaafspinet'
F-rançois Pourbus de Oude,

6
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Ho eJnagel,

t57

t.
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de basso continuo. Muziel< voor een- of rwee melodie-instrumenten en bas is inderdaad
uit het midden van de zeventiende eeuw bekend, bijvoorbeeld Apolloos soete lier (t642) voor
viool en bas van vallet, en 'tllitnement kobinet (Amsterd.am r644-t649; zie p. 2gr). Deze
maakt de indruk typische speelmansmu ziek te z\jn geweesr.
Behalve elitaire danspartijen laten schilderijen ook minder deftige bijeenkomsten
zren.Ian Steen schilderde in r67z bijvoorbeeld een boerenherberg, waarin een oudere
man een meisje tot de dans probeert te verleiden (afb.
9¡. De muziek bestaat uit de klassieke combinatie van viool en bas. Links vooraan staâr een keurig paartje dat het volkstafereel gadeslaat. Dit kan een moraliserende strekking hebben: burger, laat u niet met
dergelijke zotheden in. Tegelijkertijd is bekend dat burgers zich gaarneals roeschouwers
verlustigden aan volksfeesten. De cultuu¡historicus Peter Burke heeft er de aandacht oD
gevestigd dat in het algemeen de elite toegang had tot de volkscultuur, maar niet
andersom. Fatsoenlijke Amsterdammers bezochten in de Gouden Eeuw zeÌß de zogenoemde
danskamers, die feitelijk bordelen waren. Zo\ang ze zichmaâr niet met de hoeren inlieten
was dit een geoorloofd uitje, ook voor dames. Instrumenten die in beschrijvingen van
dergelijke danskamers en hoerhuizen worden genoemd zrjnvooralviolen, bassen en virginalen' Deze laatste werden ook door prostituees bespeeld, zoleren ons niet alleen
moralistische gravures (afb. ro) maar ook een a¡chießtuk uit r65g.
op het platteland was de doedelzak het stereotiepe dansinstrumenr, naâst de viool.
Soms zien we ook de draailier afgebeeld in dansorkestjes, samen met doedelzak en viool.
De doedelzak geeft van nature weinig ritmische impulsen, maar de speler kon zich met
voetgestamp begeleiden op het houren bankje ofde ron waârop hij zichhad geposteerd.

z

Paardans begeleid door v.l.n.r.
basgamba, dwarsfluit, viool, (vermoedelijk) cirer en luir. Crispijn I
de Passe, Verleidende paren in een parklandsthap, gravure uit Hortulus uolup-

LINKS
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tdtum, 1599. De vertaling van het
ondersch¡ift luidt: U verheugt her
gemoed, u sleept de zinnen mee,
u dringt de oren binnen. Als de
ledematen opspringen, opgehitst
door uw klanken, wie ontkent dan,
Muziek, dat uw kracht goddelijk is,
behalve een botterik (alhoewel
Orpheus ook de rotsen heeft
bewogen)?
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Louis de Caullery Poleistuin

met

dansend gezelsthap en musici, begin

zeventiende eeuw (detail).
BOVEN

e

lan Steen, Boercnbruíloff,t67z'

De violist stemt zijn viool en met de
spanning van de snaren neemt ook
de sexuele opwinding van de oude

denser toe.
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Deze boerendansmuziek werd vanouds in een orale traditie doorgegeven; pas rond rToo
verschijnen voor het eerst Oude en nieuweHollontseboercnlieties en contredansen in druk, eenstemmig genoteerd. Maar ook van het repertoire van een eeuw eerder kunnen we ons een
voorstelling maken. In de genoemde luit- en citertabulaturen en meerstemmige dansboeken komen dansen voor die hun oorsprong in de volksmuziek hebben. De branle was het
populairst en werd vaak benoemd naar de streek van herkomst, bijvoorbeeld Champagne,
Bourgogne en Poitou. Er zijn ook luit- en citerstukjes die als Boerendons worden geafficheerd. DeHobokendans, die in verschillende versies in drukken van Susato en Phalesius
voorkomt, verwijst naar de befaamde kermis in het toenmalige boerendorp onder de rook
van Antwerpen, en het Schager uoetgen uit Van den Hoves en Thysius' luitboeken zal een
lokale dans zijn uit het West-Friese stadje Schagen. In de bladmuziekvan de elite is dus
een en ander van de instrumentale volksmuziek bewaard gebleven.
Het instrumentarium van de dansbegeleidingwas verbonden met de sociale klasse
van de feestvierders. De viool werd echter in verschillende milieus bespeeld. Het was een
sociale stijger: in de zestiende eeuw gold ze nog als een speelmansinstrument, maar in de
zeventiende eeuw werd ze allengs solonJähig, ook voor huis- en kamermuziek. In volkse
context, maar ook bij dansoefeningen, zien we de viool vaak zonder begeleiding optreden
(afb. rr). Er waren zelfs speciale dansmeestersviolen (ook pochettes ofklopschenen ge-

:
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Viool en virginaal verzorgen de
in een chnsknrner. Crispijn
de Passe Q5g7-ú7o), Feest in het

rnLrziel<

ll

huis uan

d¿

slechte rijlranrd. De ver-

taling van het onderschrift l¡:idt:
Hìer wonen de blijde lach en de
wulpse wellust. Lieve woordjes
mengeu zicl.r met Iichtzinnige
scherts. Ziehier dromen, ijdele scha-

ìt

t

.

duwen, het beeld van een wereld clie
ten ouder gaat. Glazen vreugden

schitteren naar breken als ze vallen.
Crispijn I de Passe, Dnnsl¿s, r6rz.
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noemd), die zeer smal waren en in de zak konden worden gestoken.
Sociale dalers waren er ook, zoals de eenhandsfluit en trom. De iconografie leert
dat middeleeuwse hovelingen dansten op de muziek van deze instrumenten, die door één
musicus tegelijkertijd bespeeld werden. Vanaf de zestiende eeuw komen we dit eenmansorkestje eigenlijk alleen nog tegen in boerenvoorstellingen.
Het gebruikvan slaginstrumenten bij dansmuziek is een heet hangljzer.In hedendaagse uitvoeringen wordt veelvuldig een trommel of tamboerijn ingezet ter ondersteuning van dansmuziek uit de boekjes van bijvoorbeeld Susato en Phalesius. Dat vindt geen
rechwaardiging in de iconografìe noch in andersoortige bronnen uit de Nederlanden. De
twintigste-eeuwse neiging slagwerk voor dansmuziek te gebruiken lijkt te zijn ingegeven
door het bekende danstraktaat Orchi.sogaphie van Thoinot Arbeau (rS8g) uit het stadje
Langres, ten noorden van Dion. In dit boek geeft Arbeau van allerlei dansen de muziek en
de bijbehorende passen. Het ritme van de dansen staat er soms bij uitgeschreven voor de
trommel. Arbeaus favoriete dansorkest bestond uit een dwarsfluit en een trommel. Pavanes en bassedances konden ook op violen, spinetten, dwarsfluiten, blokfluiten, schalmeien en andere instrumenten worden gespeeld, maar de trommel met zijn regelmatige
ritme was de danse¡ tot grote steun, aldus de ervaren dansmeester. De combinatie van
twee spelers met fluit en trom ziet men zelden in de dansiconografìe, maar de enkele uitzonderingen maken een betrouwbare indruk, zoals een zestiende-eeuwse miniatuur van
de Vlaming Simon Bening (afb. rz). Kennelijk werden de eenhandsfluit en het bijbehorende trommeltje in de zestiende eeuw vervangen door de tweemanscombinatie van
dwarsfluit en grote snaartrom, die in de toenmalige militaire muziek furore maakte. Als
dansensemble lijkt dit duo niet erg populair te zijn geworden, mogelijk omdat juist in
deze tijd de behoefte aan harmonische muziek met een baspartij toenam. Het tekent wellicht hetwat provinciale karakter van Arbeaus methode datdeze in 1589 nog steeds met
fluit en trommel werkte.

1626

*

DANSMUZIEK TUSSEN TLITE- EN

VOTKSCUTTUUR 22O

fz [):lrs lrij Lrlil<clìicìrt begeleid
tloor ilrv,lsllr¡it cn tromnrel (linl<s).
Sirrrtrrr lìc nilg (r483-r56r),
I)c n¡ri¡rtrl d¿cember, kllencler ut¡

t'cn Vll¿ms gebedenboek.
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AIle genoemcle drusnuzicl< Llit de
zestiende eeuw is bcscltreven ur
Howard M. Brown, lnstrunentnl mrsic
printed b eJ-ore t6 o o : A biblio graphg,
Cambridgc Mass. r967. Voor de
mr¡ziel< v¿lt Vallet cn de documenren
rond zijn danspralctìjl< zie L.p. Grijp
e.a. (red.), The romplcle ruorlts oJ

gaaf fen d,ans.

Discografie
De luitkwartetten van Vallet zijn

Nicolos Vnll¿r inJacsinrile, Utrechr
rg86-rg9z, de transcriptie van Val-

fraai opgenomen door Eugène Ferré
e.a. op Nicolos Vallet. Le secret des muses

lets L? s¿cr¿t des nrrses (lecl. A. Sourrs
en M. Rollin), parijs rg7o, en
L.P. GLijp, "l'he euscurble urusic of

Nicohes Valìct', in:

(Audivis E 859r; rggT). Alleen solomuziek staat op Lute musicfrom the
N¿th¿rlonds van Toyohiko Satoh
(Nv Classics gzo16; r99z). Van de

proceedinas oJthe

Int eÍn ali1tlol lut¿ sUfl p0siil m Utrrcht

rg86, Utrechr rg88, p. 64-85. Van dc
Thoinot ArberLl
verscheen een Êrcsimile, Genève
r922, en een Engelse vertaling, New
Yorl< r967. Zie over Phalesius, dansboel<je in Musico aniiqud r5 (rg98/2)
Orrhdsogrophie van

eerì

Een danstraktaatzoals dat van Arbeau is niet overgeleverd uit de Nederlanden. Dit is geen
groot probleem want met name de dansen van de elite waren internationaal. De pavane,
gaillarde en passamezzo kwamen oorspronkelijk uit Italië, de branle en allemande uit

rrtil(el vlrr Hel:ri Vrnhtrlsr

(p. 6l-69) en eeu iurewiew lrer
Sigrid l l Iooft en Peter van llcyghcrr
Q. 7 o-7 Ð. Veel beeldnrateriaaÌ bevar
Dicl< van den IJul, De glorie unn het
dnnse n, Den Haag rg87. De ÌroLrcling
van de geref,orrleerde ker:l< tegenover cìe dans worclt belicht in Frits

Frankrijk. Uit deze landen zijn talrijke dansbeschrijvingen bewaard. Meestal werd in
paren gedans t, hetzlj met één paar, hetzLj met vele paren. Als met één paar gedanst werd,
zoals op de meeste afbeeldingen is te zien, gebeurde dat vaak in dialoogvorm met solistische passages - bijvoorbeeld bij de gaillarde, een krachtige springdans in een driedelig
ritme. In het tweede geval dansten de paren in een stoet achter elkaar, zoals bij schrijddansen als de statige pavane en de lichwoetigere passamezzo (afb. 13), of in een kring of
rei, zoals bij de vrolijke branle, waarin veel werd gesprongen. Het accent van de beweging
lag op het voeten- en benenspel. Het bovenlichaam bleefin rust, wat het dansen een
bedrieglijk eenvoudige indruk verleende. Het streven was naar een gecontroleerde achteloosheid, die een edele en smaalvolle uitstraling garandeerde.
Niet alleen de danspassen maar ook de muziek werd grotendeels uit Frankrijk en
Italië geimporteerd en voor lokaal gebruik omgewerkt, zo blijkt uit de geciteerde tabulaturen en dansmuziekboeken. Toch componeerde men ook in de Nederlanden dansmuziek, zowel in Zuid als Noord. Daarvan getuigen titels als Almonàe Malines (Mechelen),
ALmande Brusselle en 816nle d'Anuerc uit Sebastiaan Vredemans tweede citerboek en het Bollet
d'Alkmar en de Bransle d'Hollande uitApolloos soeteliervanNicolas Vallet.

Naerebout,'Snoode excrcitic¡r
Hcr zeventieltde-eeL¡wse Ncder Iandse protestântisme en de dans',

in Volkslcrnriig Bulletin r6 (rggo),
p. t25-r55. Voor de reÌatie tussen
elite- en voìlcscultnur zie panl Vandenbr:oeck, Buld unn àe andere, uertoog
ouet het zelf: Ouer wilden n1 n¡rrcn,
boeren en bed,elaars,

Antwerpen rg8Z,

en PeteL'Butke, Populnr culfure in cnrlg
modern Europe, Londen rg78. Theor:e-

tische overwegingen voor het bennttell vrn de nruziel<iconografie geeft
L.P. Grijp i¡r 'Conclusions and perspecrives', in: E. BLrijse en L.p. Grijp.
Music nnd pninting in the Golden Age,
Zwollei Den Haag rg94, p. ru-r26.
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Een stoet paardansers begeleid

door drie luiten tijdens een bruiloft.
Frans Francken g54z-1616), De bruid

LOUIS PETER GRIJP
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meerstemmige dansmuziek van
Susato en Phalesius zijn allerlei opnamen. Een kleurrijke mijlpaal was
de lp Danserge van het Early Music
Consort onder leiding van David
Munrow met onder meer Susato's

zettingen (EMr/HMv 5c o47-o484gt
r975). Phalesius' boekje staat centraal op de cd Petrus Phal¿sius. Pr¿mí¿r
livre de danseríes, door een ensemble
onder leiding van Peter van Heyghen
(Passacaille Editions PAs Z25r).
Voor interpretaties met luide blaâsinstrumenten zie de cd's van Ensemble Doulce Mémoire, onder meer
Renaissonc¿ winds

(Dorian 9oz6r) met

dansen van onder anderen Phalèse
en Gervaise. Meerstemmige dansen
van Schuyt en Padbrué staan op
Hollandse mtdrígal¿n van Camerata
Trajectina (Globe 6o4z; r997). Dit
ensemble liet zich voor de bezetting
yan dansmuziek picturaal inspireren

op De muzikale wercld t)an Jan Steer
(Globe clo 6o4o; r996) met onder
meer citermuziek en dansen uit
Thysius' luitboek op doedelzak en
viool. Dansen uitgevoerd in een typische speelmanscombinatie

staân

op Amsterdamse muzíekherbergen rcnd

MET DANK AAN PETER VAN HEYGHEN
EN SIGRID T'HOOFT

rToo doot Twee violen en een bas
(Syncoop 575r corr5; rggo).

DANSMUZIEK TUSSEI¡ ETITT- EN VOI.KSCULTUUR
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