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DE COMPONISTEN / THE COMPOSERS
Jan Pieterszoon Sweelinck (Deventer, 1562 - Amsterdam, 1621)
Sweelinck was en is de belangrijkste Nederlandse componist. Daarnaast was hij organist,
klavecinist, muziekpedagoog en dirigent. In 1604
vroeg het gemeentebestuur van Amsterdam hem
om klavecimbelbouwers Rückers in Antwerpen te
bezoeken om voor de stad een instrument aan te
schaffen. Sweelinck heeft veel meer gecomponeerd dan er bewaard is gebleven. Er zijn nu nog
meer dan 70 composities voor klavier bekend
en ruim 250 vocale ensemblewerken. Twee van
Sweelinck’s leerlingen, Heinrich Scheidemann en
Samuel Scheidt, kregen later bekendheid als de
leermeesters van Johann Sebastiaan Bach.

Sweelinck was and still is the most important
Dutch composer. He also was a great organist
and harpsichord player and was a music teacher
and conductor too. In 1604 the municipality of
Amsterdam ask him to visit the harpsichord
artisans Rückers in Antwerp, in order to buy an
instrument for the city. Sweelinck composed
much more than was found in his heritage.
Until now we know that there are more than 70
compositions for harpsichord and more than 250
for vocal ensembles. Two students of Sweelinck,
Heinrich Scheidemann and Samuel Scheidt were
several years later well known as the teachers of
Johann Sebastian Bach.

William Byrd (1539 / 1540 - 1623)
William Byrd was één van de belangrijkste
Engelse componisten van zijn tijd en kreeg les
van Thomas Tallis in Londen. Byrd heeft veel gecomponeerd. Alleen van zijn klavierwerken zijn er
meer dan 120 bewaard gebleven. Al tijdens zijn
leven werd zijn muziek in heel Europa verspreid
en uitgevoerd.

William Byrd was one of the most important
English composers in his era and was a student
of Thomas Tallis in London. He was very productive and composed more than 120 compositions
for harpsichord. During his life his music was
published and performed all over Europe.

Peter Philips (1560 - Brussel, 1628)
Engels organist en componist. Kreeg het moeilijk
in zijn geboorteland omdat hij Katholiek priester
was. Werd naar Nederland verbannen, wat in
die tijd door de Spanjaarden werd overheerst. In
1593 trok hij na vele omzwervingen door Europa
naar Amsterdam waar hij Sweelinck ontmoette.
Opvallend was dat hij de Nederlandse taal zeer
goed beheerste.

English organist and composer. Became in a
difficult position because he was a Catholic
priest in Anglican England. He was banished
to the Netherlands, at that era dominated by
the Spanish. In 1593, after a lot of wandering
through Europe, he met Sweelinck in Amsterdam.
It was remarkable that he spoke the Dutch
language very well.

John Bull (1562? - Antwerpen, 1628)
Deze Engelse componist werd in 1613 zijn
land uitgezet vanwege zijn buitengewoon
controversionele levenswijze. Hij vluchtte naar
Antwerpen en keerde nooit weer terug naar zijn
vaderland. Waarschijnlijk heeft ook hij Sweelinck
ontmoet. Het is bekend dat veel componisten
hun werk lieten bekijken en wellicht corrigeren
door Sweelinck. Daarnaast stond Amsterdam
ook bekend vanwege de grote kwaliteit van het
drukken van bladmuziek.

This English composer was exiled from England
in 1613 because of his very controversial way of
life. He fled to Antwerp and never returned to his
homeland again. We are all but certain that he
has met Sweelinck. As we know many composers
asked Sweelinck to assess and even correct their
compositions. Besides, Amsterdam was very
famous because of the great quality of printed
music leafs.

Hendrick Joostenszoon Speuy (Brielle, 1575 - Dordrecht, 1625)
Op 20 jarige leeftijd werd Speuy aangesteld
als vaste organist van de Augustine Kerk en de
Grote Kerk in Dordrecht, een post die hij tot zijn
dood vervulde. Rond 1610 componeerde Speuy
de Psalm Preludes. Die werden zo gewaardeerd
dat hij een jaar later een geldbedrag ontving
van Staten-Generaal. Waarschijnlijk waren deze
composities de eerste gedrukte klaviermuziek in
de Nederlanden. In 1614 ontmoette Speuy Sweelinck die overnachtte in Herberg Inde Paeuw.
Sweelinck was in Dodrecht om het nieuwe orgel
van de Grote Kerk te bespelen.

At the age of 20, Speuy was appointed as the
permanent organist of the Augustine Church and
the ‘Grote Kerk’ in Dordrecht. He accomplished
this function till he died. About 1610, Speuy
composed the ‘Psalm Preludes’. This work
was appreciated so much that a year later he
received an amount of money from the States
General. Probably these compositions were the
first printed harpsichord compositions in the
Netherlands. In 1614 Speuy met Sweelinck who
stayed in a public house, called ‘Inde Paeuw’.
Sweelick was in Dordrecht to play the new organ
in the ‘Grote Kerk’.

Susanne van Soldt (Londen?, 1588? - ?)
Als dochter van een rijke Antwerpse koopman verzamelde Susanne van Soldt composities van, voor
die tijd, bekende melodieën. Wie deze gecomponeerd hadden is voor het overgrote gedeelte
onbekend. Het protestantse gezin ontvluchtte
Antwerpen in 1576, toen de Spaanse Furie de
Lage Landen wilde behouden voor het katholieke
geloof. In 1599 werd de muziek uitgegeven onder
de naam ‘Het Susanna van Soldt Manuscript’.
Rond 1605 verliet haar vader Engeland en werd
aandeelhouder van Verenigde Oost-Indische
Compagnie in Amsterdam. Over Susanne van
Soldt’s verdere leven is niets bekend.

Susanne van Soldt was a daughter of a rich merchant who lived in Antwerp. She collected all kind
of compositions of popular melodies in that era.
But most of the names of the composers are still
unknown. Because they were Protestant the family
fled from Antwerp in 1576 at the moment that the
Spanish domination proclaimed Catholicism as
the only faith. In 1599 the music was published
with the title ‘The Susanne van Soldt Manuscript’.
About 1605 her father left England and became
a shareholder of the Dutch East India Company
(VOC) in Amsterdam. About the rest of the life of
Susanne van Soldt there are no records left.

DE KLAVECINIST / THE HARPSICHORD MUSICIAN
Henk van Zonneveld
Henk van Zonneveld behaalde voor zowel het orgel
als het klavecimbel het Diploma Uitvoerend Musicus aan het Utrechts Conservatorium bij respectievelijk Jan Welmers en Lenie van der Lee. Daarna
specialiseerde hij zich in de uitvoeringspraktijk van
barokmuziek en volgde masterclasses bij James
David Christie, Jos van Immerseel, Ton Koopman,
Gustav Leonard en Harald Vogel. Hij maakte vele
opnames voor radio en televisie. Behalve in Nederland treedt hij regelmatig op in Duitsland, België,
Frankrijk en Zwitserland en geeft concerten als
solist en als continuo speler met koren, orkesten en
kamermuziekensembles. Daarnaast heeft Van Zonneveld een uitgebreide privélespraktijk voor orgel
en klavecimbel. Inmiddels heeft hij tal van CD opnames gemaakt. Ook als dirigent en orkestleider is
hij actief. Sinds 2000 dirigeert hij het barokorkest
Capella Maria Barbara, waarmee hij onder meer de
passionen, cantates en klavecimbelconcerten van
Bach uitvoert.

www.henkvanzonneveld.nl

Henk van Zonneveld got his conservatory degree
as a performing musician for both organ and
harpsichord at the Utrecht Conservatorium. Jan
Welmers and Lenie van der Lee were his assessors. After this degree he specialized himself in
the performing practice of Baroque music. He followed master classes of James David Christie, Jos
van Immerseel, Ton Koopman, Gustav Leonard and
Harald Vogel. He recorded a lot of baroque music
for radio and television. He gives many concerts,
not only in the Netherlands, but also in Germany,
Belgium, France and Switzerland. He performs as
a soloist and continuo player together with choirs,
orchestras and chamber music ensembles. Van
Zonneveld also has many students for private lessons for organ and harpsichord. In the meantime
he produced a lot of CD’s and is also active as
a conductor and orchestra leader. Since 2000
he direct the baroque orchestra Capella Maria
Barbara, with who he performs Bach’s passions,
cantatas and harpsichord concerts.

HET KLAVECIMBEL
In de 17de eeuw werd het klavecimbel overal in
Europa gebouwd want het was een zeer populair
muziekinstrument. Ze waren allemaal voorzien van
hetzelfde mechaniek, maar vormen en afmetingen
waren zeer verschillend. Waarschijnlijk ligt de
oorsprong in Italië en zijn instrumenten terecht
gekomen in ‘De Lage Landen’.
Rond 1590 begon Hans Rückers met de bouw van
deze tokkelinstrumenten in zijn atelier in Antwerpen.
Zijn instrumenten waren van uitstekende kwaliteit
en al gauw was zijn naam een begrip in, wat nu
Nederland en België is. Behalve het ‘vleugel’ model
werden ook rechthoekige klavecimbels gemaakt die
men ‘virginaal’ of ‘spinet’ noemde. Dit instrument
werd het meest in huiselijke kring gebruikt vanwege
de kleinere maat.
Hoe gewild het klavecimbel was blijkt uit de vele
schilderijen uit de Gouden Eeuw. Joahnnes Vermeer
en Gabriel Metzu hebben mooie voorbeelden
nagelaten. De instrumenten van de familie Rückers
werden vaak afgebeeld. We weten dat, omdat ze
herkenbaar zijn aan hun unieke handelsmerk: het
‘zeepaardjes’ motief op de voorzijde. De ‘muselaer’
die op deze CD wordt bespeeld is een specifieke
uitvinding van de familie Rückers.
Boudewijn Verhoef, Gorinchem
Ambachtelijk klavecimbelbouwer

Bij dit virginaal is het klavier meer naar rechts
geplaatst waardoor het mechaniek de snaren meer
in het midden van de kammen bespeelt. Daardoor
ontstaat er een wat nasale klank met veel diepte.
Rückers zonen en een neef zetten het werk van
vader Hans voort gedurende bijna een eeuw. Zij
zorgden ervoor dat deze Vlaamse instrumenten in
heel Europa bekendheid kregen. Na 1800 is het klavecimbel in onbruik geraakt door de opkomst van
de pianoforte, de voorloper van onze huidige piano.
De ‘muselaer’ op deze CD is een kopie van een
instrument uit 1643 gebouwd door Andreas Rückers
in Antwerpen en eigendom van het Rijksmuseum in
Amsterdam. Het bevindt zich in de kelders van het
Haags Gemeentemuseum. Helaas is het instrument
in zeer slechte staat en is onbespeelbaar. Ook zijn
veel onderdelen verloren gegaan.
In 2010 fotografeerde ik alle details van de
restanten en van de originele bouwtekening van
Rückers. Daardoor was het mogelijk om deze kopie
te bouwen, waarbij alles met de hand is gemaakt.
Dit klavecimbel heeft een omvang van C tot c3. Het
beschikt over een transpositie klavier (a1 415/440
Hz) en staat in de middentoon stemming.

THE HARPSICHORD
In the 17th century the harpsichord was
constructed all over Europe because it was a
very popular music instrument. Basically they
all had the same mechanics, but forms and
measures were very different. Probably the first
harpsichords were constructed in Italy and from
there they came to the Netherlands.
About 1590 Hans Rückers started to construct
plucked string instruments in his work-room in
Antwerp. Soon he earned a good reputation in the
Netherlands because of the excellent quality of
his music instruments. The most common model
was the so called ‘wing’ or grand piano model,
but they also build right-angled harpsichords,
which were called ‘virginaal’ or ‘spinet’. These
instruments were often placed in living rooms
because of its smaller measure.
The harpsichord was very popular, as we can see
in many 17th century or Golden Age paintings.
Famous artists like Johannes Vermeer and
Gabriël Metzu painted beautiful examples. There
are a lot of pictures, specially of the Rückers
instrument, because we recognize its unique
trade mark: the seahorse motifs at the front.
The reconstruction of the ‘muselaer’ harpsichord
used for this CD recording is a specific invention
of the Rückers dynasty.
Boudewijn Verhoef, Gorinchem (NL)
Artisan harpsichord builder

The keyboard of this ‘virginaal’ is situated more
to the right, so the mechanics touch the strings
in the middle of the bridges. The result is a bit
a nasal, deep sound.The sons and a nephew
of Hans Rückers continued his work for almost
a century. Their Flemish music instruments
were well known all over Europe. After 1800
the harpsichord got out of use because of
the invention of the piano forte, which is the
precursor of the modern grand piano.
The ‘muselaer’ on this CD is a replica of this
music instrument, built in Antwerp in 1643 by
Andreas Rückers. The original remains belong
to the Amsterdam Rijksmuseum, but are stored
now in the Gemeente museum in The Hague.
It’s a pity that the whole instrument is in a very
bad condition. It is not possible to play on it and
many parts are lost.
In 2010, I photographed all the details of the
remains and the original Rückers blue print so
that it was possible for me to construct this
replica all by hand.
This instrument has a range of C to C3, it has a
transposition keyboard (a1 415/440 Hz) and is
middle tuned up.

HENDRICK HAMEL - DE ONTDEKKER VAN KOREA
Het handgemaakte replica van de ‘muselaer’ staat
in het ‘Hamelhuis’ in Gorinchem aan de Kortendijk
67. Dit museum is een reconstructie van het
geboortehuis van Hendrick Hamel die later bekend
werd als de ontdekker van Korea. Op deze plek
zag hij in 1630 het levenslicht. Twintig jaar later
trad hij in dienst als busschieter bij de Verenigde
Oostindische Compagnie. Daar hij uit een gegoede
familie kwam is het aannemelijk dat er in zijn
ouderlijk huis een muselaer heeft gestaan. Dit
muziekinstrument was zeer populair en werd vaak
bespeeld door de vrouw des huizes en dochters. De
muziek op deze CD stamt uit de tijd dat Hendrick
nog thuis woonde (begin tot midden 17e eeuw).
Al snel werd Hendrick gepromoveerd tot
boekhouder op het schip de Sperwer. Deze
functie was belangrijk en hield in dat hij
verantwoordelijk was voor het beheren van de

financiën en de administratie en het schrijven van
scheepsjournaal. In 1653 stapte hij in Batavia
aan boord voor een korte reis naar Japan. Door een
storm verging het schip en met 36 overlevenden
belande hij op een onbekende kust. Ze werden
gevangen genomen in opdracht van de Koreaanse
koning. De reden om ze gevangen te houden was,
dat de koning bang was, dat als er informatie van
het land naar buiten kwam, koloniale machten het
land wilden veroveren.
Na 13 jaar lukte het Hendrick, samen met zeven
lotgenoten te ontsnappen en voeren zij naar een
V.O.C. post in Japan. Eenmaal terug in Holland
kreeg hij de opdracht zijn belevenissen in dat
onbekende en mysterieuze land te beschrijven.
Door dit ‘Hamel Journael’ werd Korea bekend in
Europa.
Hendrick Hamel overleed in 1692 te Gorinchem

Hendrick Hamel

HENDRICK HAMEL - THE DISCOVERER OF KOREA
The handmade replica of the ‘muselaer’ is exposed
in the ‘Hamelhuis’ in Gorinchem (NL), Kortendijk
67. This museum is a reconstruction of the place
of birth of Hendrick Hamel, the Dutch discoverer
of Korea. He was born in 1630 and twenty years
later he became a sea soldier at the service of
the Dutch VOC (East India Company). As his
family was from upper class, we suppose that a
‘muselaer’ instrument like this was present in his
house. This music instrument was very popular
in the 17th century. Often the lady and daughters
of the house played this instrument. The music
you hear on this CD is composed in the period
that Hendrick still lived at home (early till middle
17th century).
Hendrick made a quick career and became a
bookkeeper on the vessel ‘The Sperwer’. This was
a very important function. He was responsible for
all the finance and administration and he also
wrote the daily ship journals. In 1653 he embarked
in Batavia for a short trip to Japan but on their
way a storm destroyed his ship. Together with 36
survivors he landed on an unknown coast. There
they were captured by order of the Korean king. The
reason to imprison them was, that the king was
afraid that information about internal affairs were
known by other countries with colonial aspirations.

After 13 years Hendrick escaped together with
seven companions to a V.O.C. harbor in Japan.
When he returned to Holland he got the order to
describe his experiences in this unknown and
mysterious country and he wrote his ‘Hamel
Journael’. By the influence of this book Korea was
discovered all over Europe.
Hendrick Hamel died in 1692 in Gorinchem.
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1. Sweelinck

Ick voer al over Rhijn

7:09

2. Sweelinck

Psalm 5

1:04

3. Sweelinck

Psalm 23

#1

1:28

4. Sweelinck

Psalm 23 #2

1:39

5. Sweelinck

Ricecare

6. Byrd

Pavane Canon

3:54

7. Byrd

Fantasia Ut Mi Re

6:34

8. Philips

Pavana 1580

3:33

9. Bull

11:39

Dr. Bull’s Jewell

2:10

10. Bull

In Nomine

3:08

11. Speuy

Psalm 40

2:38

12. Speuy

Psalm 5

1:31

13. Van Solt manuscript

Brande champagne

1:25

14. Van Solt manuscript

De Quarde pavane

3:16

15. Van Solt manuscript

De Quarde gailiarde

1:32

16. Anoniem

Wilhelmus

0:58

