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VOORWOORD
�

C A R O L I N E  B A S T I A E N S
Schepen voor Cultuur, Economie, Stads- en Buurtonderhoud, Patrimonium en 
Erediensten, Stad Antwerpen

Antwerpen is door de eeuwen heen altijd een stad ge-
weest van schilders. Dat weet iedereen. Minder bekend is dat 
dit ook een stad was van instrumentenbouwers. 

In de 16de, 17de en 18de eeuw waren de Antwerpse bou-
wers van klavierinstrumenten – virginalen en klavecimbels 
– wereldwijd toonaangevend. De klavierbouwersdynastie 
Ruckers-Couchet was een begrip: een Ruckers was toen zoiets 
als vandaag een Steinway.

Hans, Joannes en Andreas Ruckers en Joannes Couchet 
waren voor de instrumentenbouw wat Peter Paul Rubens of 
Jacob Jordaens voor de schilderkunst waren en Christoffel 
Plantin voor de wereld van het boek: ondernemende pioniers 
die gedegen vakmanschap paarden aan vernieuwende durf. 
Hun ateliers leverden producten af die internationaal toon-
aangevend waren en school maakten.

Een klavier uit de ateliers van Ruckers-Couchet was 
een investering en een statussymbool: wie het in huis had, 
getuigde van verfijnde cultuur en standing en toonde vooral 
ook vermogend te zijn. Want voor een gedecoreerd Ruckers-
klavecimbel telde je evenveel neer als voor een Rubens of een 
Van Dyck.

Merkwaardig genoeg is het grote publiek dit vandaag 
zowat vergeten. 

Daarom is een publicatie als het boek dat u hier in han-
den hebt zo belangrijk. Het toont in woord en beeld de kla-

vecimbels en virginalen die Museum Vleeshuis | Klank van de 
Stad in zijn collectie heeft. Twaalf stuks zijn het: vier klave-
cimbels, twee virginalen en een kindvirginaal van de familie 
Ruckers-Couchet, evenals een 17de-eeuwse ‘vervalsing’ naar 
Ruckers, en klavecimbels van Joris Britsen, Joannes Daniel 
Dulcken, Joannes Petrus Bull en Jacobus van den Elsche. Dit 
is een bijzonder rijke verzameling, de op één na grootste col-
lectie Antwerpse klavecimbels en virginalen ter wereld. Alleen 
de ravissante verzameling van het Muziekinstrumentenmuse-
um (MIM) in Brussel telt er meer. 

In totaal zijn er ongeveer 130 Antwerpse klavecimbels 
en virginalen uit de 16de tot de 18de eeuw bewaard, in Museum 
Vleeshuis en het MIM, maar ook in de verzamelingen van 
onder meer het Metropolitan Museum of Art, het Victoria 
and Albert Museum, het Rijksmuseum en het Smithsonian.

Het boek Antwerpen Klavecimbelstad toont de klave-
cimbels en virginalen uit de Vleeshuiscollectie en vertelt het 
verhaal van hun makers en van de stad waarin ze werkten. 
Zes gastauteurs bekijken, elk vanuit hun specialisatie, diverse 
aspecten van de klavecimbelbouw: de historische, culturele en 
sociale context, de decoraties, de bouw van een instrument, 
de delicate kwestie van het bespelen van een historisch klavier. 
Hun teksten gaan in dialoog met de prachtige foto’s die het 
werk illustreren.

Dit boek is niet enkel een hebbeding voor elke Antwer-
penaar en muziekliefhebber, maar ook een collectief geheu-
gensteuntje. Ik wens het een succesvol en lang leven toe. 
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INSTRUMENTEN  
OM NAAR TE KIJKEN... 

ÉN TE LUISTEREN 
INLEIDING

�
J O S  V A N  I M M E R S E E L
Klavecinist, pianist, dirigent en oprichter van het orkest Anima Eterna Brugge

Muziekinstrumenten werden eeuwenlang (bijna) uit-
sluitend voor musici gebouwd, om muziek te maken en 
muziek te beluisteren. Vaak werden ze ook kunstig gebeeld-
houwd of beschilderd.  Dit visuele aspect heeft ertoe bijge-
dragen dat muziekinstrumenten doorheen de tijd steeds meer 
als voorwerpen – als meubels – werden gezien, vooral als het 
ging om instrumenten die in de ‘moderne’ praktijk minder of 
niet meer werden gebruikt. Zo zijn er in het verleden tal van 
collecties ontstaan, meestal als privé-initiatief, en uiteindelijk 
in openbare musea terecht gekomen. 

Ook de grote muziekinstituten, zoals conservatoria en 
hogescholen, legden collecties aan. Die collecties moesten de 
studenten in contact brengen met de historische instrumenten 
waarvoor de muziek was geschreven. Onder de voorstanders 
van die aanpak waren grote musici zoals Berlioz, Saint-Saëns, 
Brahms en Rubinstein. Dit levendige contact met de context 
van de nog gespeelde muziek ging grotendeels verloren vanaf 
het midden van de 20ste eeuw, toen die instituten hun instru-
mentencollecties systematisch gingen afstoten (om diverse 
redenen zoals een gebrek aan interesse, plaatsgebrek of geld-
nood). Zo kwamen heel wat schatten terecht in musea, waar 
de meeste van de instrumenten niet meer klonken. Hierdoor 
gingen vele collecties voor de muziek en de musici verloren, 
met als doel enkel nog het oog van de toerist te behagen.

Het verhaal van Museum Vleeshuis is anders. Nadat de 
stadsverzameling muziekinstrumenten in 1967 werd verrijkt 
met de bruikleen van de verzameling van het Koninklijk Con-
servatorium van Antwerpen, ontwikkelde Museum Vleeshuis 
tal van activiteiten onder impuls van de toenmalige conservator 
Jeannine Lambrechts-Douillez, gesteund door het Ruckers 
Genootschap: restauraties, cursussen, internationale master-
classes, symposia en hoogwaardige concerten. Op die manier 
kwam een ware cultuur van klinkende muziek tot stand, 
waarbij historische instrumenten terug konden schitteren in 
hun oorspronkelijke functie. Ook hebben deze activiteiten 
geleid tot een nieuwe generatie instrumentenbouwers, die de 
historische voorbeelden nauwgezet kwamen onderzoeken. 

De (klavier)instrumenten in Museum Vleeshuis zijn 
bepalend geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling en 
hebben mij toegelaten honderden studenten op de juiste weg 
te zetten. Helaas volgde na deze bloeijaren mijns inziens een 
(te lange) periode waarin de instrumenten teruggeschroefd 
werden tot objecten voor het oog. Gelukkig kwam hierin vrij 
recent een kentering en wil Museum Vleeshuis de muziek 
opnieuw zijn terechte plaats geven. Opnamen en concerten 
illustreren deze positieve ontwikkeling. En deze publicatie is 
er ook een teken van. Hopelijk worden ook de financiële mid-
delen gevonden om de werking voor dit unieke deel van het 
erfgoed degelijk te onderbouwen.

 Klavecimbel van Andreas Ruckers (I), omstreeks 1605.
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TWEE EEUWEN 
UITZONDERLIJKE 
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�
C L E M E N T  C A R E M A N S
Directeur Museum Vleeshuis en Museum Brouwershuis, Antwerpen

T I M O T H Y  D E  P A E P E
Conservator Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, Antwerpen

Omstreeks 1663 schilderde 
Johannes Vermeer De muziekles. Het 
is een van de meest fijnzinnige muzi-
kale scènes uit de schilderkunst van 
de Lage Landen. In De muziekles 
zet de Delftse meester de deur van 
een kamer op een kier. Zo kunnen 
wij, over de schouder van de schil-
der, heel even binnenkijken zonder 
de bewoners te storen. Het zachte 
licht, de spaarzaam ingerichte ruim-
te en het strakke perspectief stralen 
rust uit en suggereren stilte. Niets is 
echter minder waar. De man rechts 
achteraan, met zijn ernstige en ge-
concentreerde blik, opent de mond 
om te zingen, terwijl de jonge vrouw 
hem aandachtig begeleidt op een 
klavierinstrument, een zogenaamd 
virginaal. 

Hoewel de muzikale dame en 
heer de acteurs zijn in Vermeers thea-
ter, is het gedetailleerde virginaal met 
zijn warme kleuren de echte ster. Is 
het instrument volledig uit de fanta-
sie van de schilder ontstaan? Of liet 
Vermeer zich inspireren door een in-
strument dat hij kende? 

Wie het virginaal aandachtig bekijkt, bemerkt rode 
arabesken op het deksel, gestileerde dolfijnen op de voorzijde 
van de kast en een motto: ‘MVSICA LETITIÆ CO[ME]S / 
MEDICINA DOLOR[VM]’, ‘muziek, vriend bij blijdschap, 
medicijn bij verdriet’. Samen met de vorm en de verhoudin-
gen van het instrument wijzen die decoraties in één richting: 
Antwerpen en de ateliers van de familie Ruckers-Couchet.

Tussen 1560 en 1660 was Antwerpen de onbetwiste 
wereldhoofdstad van de klavecimbelbouw. Elk jaar verlieten 
honderden klavecimbels en virginalen de ateliers van bouwers 
met namen als Marten van der Biest, Joannes en Lodewijck 
Grouwels, Willem Gompaerts, Joannes en Andreas Ruckers, 
Cornelis Hagaerts, Joannes Couchet en Joris Britsen. Tijdge-
noten roemden de Antwerpse instrumenten om hun klank-
rijkdom en hun betrouwbaarheid. De klavecimbels en virgi-
nalen vonden niet alleen in Antwerpen gretige kopers, maar 
in heel Europa en zelfs ver daarbuiten.

Johannes Vermeer, De muziekles, omstreeks 1663. Olieverf op doek, 73,3 x 64,5 cm.
The Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2017
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Antwerpse klavecimbelbouw tot bloei kon komen. Kunst-
historica Hannelore Magnus onderzoekt de banden tussen 
klavecimbelbouw en schilderkunst. Restaurator Katharine 
Waldron en kunsthistorica en assistent-conservator Zoe Mer-
cer-Golden illustreren hoe onderzoek naar instrumenten en 
hun decoraties verloopt. En klavecinist Korneel Bernolet en 
instrumentenbouwer Stijn Dekoninck schrijven over het con-
tact met historische instrumenten.

De meeste instrumenten in Museum Vleeshuis zijn te 
fragiel om nog te bespelen. Maar zoals Johannes Vermeer en 
de 17de-eeuwse meesters al bewezen, kan een klavecimbel of 
virginaal ook door zijn afbeelding ‘klinken’. Dankzij de foto-
grafie van Bart Huysmans en Michel Wuyts is het mogelijk 
om dichter dan ooit bij de instrumenten te komen en kennis 
te maken met onverwachte details. We ontdekken complexe 
geometrische versieringen en ingenieuze mechanieken, vrolij-
ke bloemendecoraties en luxueus verguldsel. De foto’s tonen 
de instrumenten zoals ze zijn, inclusief de sporen van intensief 
gebruik, ingrijpende aanpassingen, schade en verval en conser-
vatie. De komende jaren gaat Museum Vleeshuis op zoek naar 
de middelen om de collectie opnieuw aan onderzoek te onder-
werpen en waar nodig conservatie-ingrepen uit te voeren. Dat 
is belangrijk, want recent baanbrekend onderzoek door onder 
meer het MIM bewijst dat de Antwerpse klavecimbels immers 
nog steeds niet al hun geheimen hebben onthuld. 

Samen met nog heel wat aanvullende foto’s zijn alle foto’s 
in dit boek raadpleegbaar via dams.antwerpen.be.

Johannes Vermeer was slechts een van de vele 
17de-eeuwse schilders die Antwerpse klavecimbels en virgi-
nalen in hun schilderijen verwerkten. Dankzij de populari-
teit van Hollandse meesters als Jan Steen, Frans van Mieris 
of Pieter de Hooch is de kans erg groot dat we ooit op een 
tentoonstelling of in een kunstboek een schilderij met een 
Antwerps klavecimbel of virginaal hebben gezien. Veel zeld-
zamer zijn onze ontmoetingen met de echte klavecimbels en 
virginalen van de Antwerpse bouwers. 

Verspreid over verzamelingen van onder meer het Me-
tropolitan Museum of Art, het Victoria and Albert Museum, 
het Rijksmuseum, het Kunsthistorisches Museum Wien en 
het Museum of Fine Arts Boston worden vandaag ongeveer 
130 Antwerpse klavecimbels en virginalen uit de 16de, 17de 
en 18de eeuw bewaard. Twaalf instrumenten bevinden zich in 
Museum Vleeshuis | Klank van de Stad in Antwerpen: vier 
klavecimbels, twee virginalen en een kindvirginaal van de 
familie Ruckers-Couchet, evenals een 17de-eeuwse ‘vervalsing’ 
naar Ruckers, en klavecimbels van Joris Britsen, Joannes Daniel 
Dulcken, Joannes Petrus Bull en Jacobus van den Elsche. Daar-
mee is het de op een na grootste collectie Antwerpse klavecim-
bels en virginalen in de wereld en dient Museum Vleeshuis 
enkel de prachtige collectie van het Muziekinstrumentenmu-
seum (MIM) in Brussel te laten voorgaan. 

Bouwers zoals Hans, Joannes en Andreas Ruckers zijn 
voor de instrumentenbouw wat Peter Paul Rubens voor de 
schilderkunst en Christoffel Plantin voor de boekdrukkunst 
zijn: het waren allen ondernemende 
vernieuwers die internationaal de toon 
zetten en generaties lang navolging kre-
gen. Toch kent vandaag haast niemand 
de namen van de Antwerpse klavecim-
belbouwers. Met dit boek staat de kla-
vecimbel- en virginaalcollectie van Mu-
seum Vleeshuis | Klank van de Stad voor 
het eerst als een geheel centraal. Samen 
vormen deze twaalf instrumenten een 
staalkaart van de artistieke kwaliteiten 
en het technische vernuft van twee eeu-
wen Antwerpse klavierinstrumenten-
bouwers. 

Zes gastauteurs kijken vanuit 
verschillende perspectieven naar deze 
bouwers, hun leefwereld en hun mu-
ziekinstrumenten. Historicus Guido 
Marnef beschrijft de context waarin de 

Detail van een beschilderd virginaaldeksel, toegeschreven aan (het atelier van) Marten van der Biest,  
late 16de eeuw. Op het deksel is een virginaal afgebeeld met daarop de initialen ‘M V B’.

 Pag. 10-11 - Virginaal (muselaar) van Joannes Couchet, 1650. 
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ANTWERPEN 
KLAVECIMBELSTAD

�
T I M O T H Y  D E  P A E P E
Conservator Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, Antwerpen

O V E R  K L A V E C I M B E L S  E N  V I R G I N A L E N 

Wie 17de-eeuwse Antwerpse inventarissen van huisraad 
doorzoekt, komt heel wat clavercingels, dobbele clavesimbalen, 
steertstucken, scherpen, muselaers en spinetten tegen. Allemaal 
namen voor wat wij nu klavecimbels en virginalen noemen. 
Maar wat zijn klavecimbels en virginalen precies en wat is het 
verschil?

Al duizenden jaren maken mensen muziek door snaren 
te spannen over klankkasten. Geïnspireerd door instrumenten 
uit het Midden-Oosten bouwden middeleeuwse instrumen-
tenmakers in Europa psalteriums. Dat waren relatief kleine 
instrumenten met driehoekige of trapeziumvormige houten 
klankkasten en metalen snaren die met de vingers of een plec-
trum werden getokkeld. Daarnaast was ook het orgel met zijn 
klavier tot ontwikkeling gekomen. Maar het was pas toen in-
strumentenbouwers het orgelklavier met de onderdelen van 
een psalterium combineerden dat het klavecimbel langzaam 
maar zeker ontstond. De eerste vermeldingen van een klave-
cimbel dateren van omstreeks 1400, en de oudste afbeelding 
van een vroege vorm van het klavecimbel komt uit het Duitse 

Minden en dateert uit 1425. Het klavecimbel kwam eerst 
in de Bourgondische gewesten, Duitsland en Italië tot bloei, 
maar uit die vroege periode zijn geen (volledige) instrumen-
ten overgeleverd. Het oudste overgeleverde klavecimbel is 
een Italiaans instrument uit 1515-1516, gemaakt door ene 
Vincentius. 

Het klavier, de snaren en de vleugelvorm suggereren dat 
het klavecimbel een verre voorouder is van de piano. Toch zijn 
er grote verschillen. Een piano is als een slaginstrument: de 
toets brengt een hamer in beweging die op zijn beurt een snaar 
aanslaat. Een klavecimbel is als een tokkelinstrument. Op een 
klavecimbel duwt een ingedrukte toets een houten staafje of 
dokje naar omhoog. Bovenaan dat dokje zit een klein plectrum 
(ook kiel genoemd), meestal gemaakt van een vogelveer, dat 
langs de snaar strijkt en de snaar aantokkelt, zoals een gitarist 
een gitaarsnaar met de vinger(nagel) tokkelt. Boven de dokken 
zit een dokkenlat die verhindert dat de dokjes te ver opspringen.

Registerknoppen van het klavecimbel van Andreas Ruckers (I), 1644.  
De twee grote knoppen bedienen het 8’- en het 4’- register, de kleine knop bedient het luitregister.

Stempinnen en snaren van het klavecimbel van Joannes Daniel Dulcken, 1747. Dokken en dokkenlat van het klavecimbel van Joannes Petrus Bull, 1779. 
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Eenzelfde klavecimbeltoets kan meerdere dokken om-
hoogduwen, en elk plectrum kan dan snaren van uiteen-
lopende lengte aan het trillen brengen. Op een 17de-eeuws 
Antwerps klavecimbel zaten meestal minimaal twee snaren 
of koren van verschillende lengtes: een lange, volumineus 
klinkende snaar (8’ of 8-voet), en een kortere, scherper klin-
kende snaar die een octaaf hoger klinkt (4’ of 4-voet). Vaak 
kon een musicus met behulp van registerknoppen, die aan 
de zijkant van het instrument zaten of in de buurt van het 
klavier, de geleiders waarin de doken zaten verschuiven en 
daarmee de registers in- en uitschakelen. Zo konden het 8’- 
of het 4’-register elk apart klinken, of samen. Dat betekende 
dat een musicus eenzelfde muziekstuk op verschillende ma-
nieren ‘kleur’ kon geven. Mettertijd kregen sommige instru-
menten extra snaren of werden er snaren vervangen door an-
dere. Zo ontstonden nieuwe muzikale mogelijkheden. Ten 
slotte beschikten sommige instrumenten over andere hulp-
middelen, zoals een knop met een luitregister: wanneer dat 
was ingeschakeld verzachtten stukjes vilt of leder de klank 
van de 8’-snaren.

De meeste Antwerpse klavecimbels uit de 17de eeuw 
hadden 45 toetsen (ter vergelijking: een moderne vleugel-
piano heeft 88 toetsen). De hoogste toets (de discantzijde, 

rechts op het klavier) was de c3-toets. De laagste toets (de 
baszijde, links op het klavier) was de E-toets, maar de bij-
behorende snaar werd meestal als een C gestemd, omdat het 
repertoire daar om vroeg. Daarom duiden we het bereik van 
deze instrumenten als C/E-c3 aan: C/E verwijst naar het ver-
korte octaaf waarbij de E-toets een C laat horen. In totaal ging 
het dus om drie hele octaven en een verkort octaaf. In de 18de 
eeuw was een verkort octaaf uit de mode geraakt. Antwerpse 
klavecimbels telden dan meestal 61 toetsen of vijf volledige 
octaven, van F1 tot f 3. Meer octaven betekenden meer toetsen 
en dus ook langere en bredere instrumenten. Samen met de 
instrumenten werd ook het repertoire complexer.

Antwerpse klavecimbelbouwers maakten niet alleen 
klavecimbels met één klavier, ze ontwikkelden ook instru-
menten met twee klavieren. Het bovenste klavier van een der-
gelijk instrument werd afzonderlijk van het onderste bespeeld 
en verschilde een kwart in toonhoogte. Dat klavier was ook 
korter dan het onderste. Waarom de Antwerpse bouwers deze 
zogenaamde ‘transponerende klavecimbels’ maakten, is niet 
helemaal duidelijk. Mogelijk had het te maken met de inter-
nationale muziekpraktijk in die tijd, waarbij de toonhoogte 
niet vaststond en men vaak lager zong dan genoteerd in een 
partituur (transponeren betekent het verplaatsen van muziek 

Stempinnen en snaren van het klavecimbel van Joannes Daniel Dulcken, 1747. 

Dokken, stempinnen en snaren van het klavecimbel van Joris Britsen, 1681.
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Toetsen van het klavecimbel van Andreas Ruckers (I), 1644.

 Toetsen van het virginaal (muselaar) van Joannes Couchet, 1650. 
Aan de voorzijde van de toetsen zijn gotische arcades aangebracht.

Foto: Timothy De Paepe
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Hoewel de zangbodem van de muselaar van Joannes 
Ruckers in de loop der tijd is beschadigd, zijn ook de beschil-
deringen die nog te zien zijn heel kenmerkend voor Antwerp-
se klavierinstrumenten. De zangbodems van Ruckers-Cou-
chet-instrumenten zijn allemaal beschilderd (geweest) met 
een combinatie van bloemen (zoals lelies, korenbloemen, 
tulpen, irissen, vergeet-me-nietjes, pioenen, rozen en/of le-
lietjes-van-dalen), fruit en/of dieren (insecten, zoogdieren, 
vogels), en arabesken en meanders. Voor de decoraties lieten 
de schilders hun creativiteit de vrije loop of ze lieten zich in-
spireren door illustraties uit boeken, zoals Florilegium (voor 
de bloemen en planten) en Avium vivae icones (voor de vo-
gels) van Adriaen Collaert, of Historiae animalium van Con-
rad Gessner. Ook met de bloemenversieringen van Vlaamse 
verluchte handschriften zijn er heel wat overeenkomsten.

Hoe het atelier van Hans en Joannes Ruckers in de Jo-
denstraat eruitzag weten we niet, maar we kunnen het ons 
wel voorstellen. Aan de straatkant lag het woonhuis, en het 
atelier was wellicht gevestigd in het achterhuis (al werd er ook 

Catharina van Hemessen, Jonge vrouw aan een virginaal, 1548. Olieverf op paneel, 30,5 x 24 cm.
De jonge vrouw bespeelt een veelhoekig virginaal van Ioes Karest dat versierd is met gestileerde 
dolfijnen en arabesken.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud (foto: © Rheinisches Bildarchiv Köln, 
Wolfgang Meier)

Klavier van het virginaal (muselaar) van Joannes Ruckers, 1611.
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Klavier van het virginaal (muselaar) van Joannes Ruckers, 1611.
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op zolder gewerkt). Daar was eerst Hans en later Joannes aan 
het werk, bijgestaan door familieleden en door leerlingen. 
De Engelse klavecimbelspecialist Grant O’Brien berekende 
dat de Ruckers-ateliers ongeveer 35 tot 40 instrumenten per 
jaar produceerden. Dat is slechts mogelijk met een aanzienlijk 
team vakmensen. Sommige losse onderdelen werden wellicht 
door andere gespecialiseerde bouwers, elders in de stad, ver-
vaardigd, maar het meeste werk gebeurde in het eigen atelier 
waar iedereen zijn taken had. Voor de geschilderde decoraties 
zorgde een vakman die hierin was gespecialiseerd. Alles ge-
beurde uiteraard onder het wakende oog van de leden van de 

familie Ruckers. Overal stonden klavecimbels en virginalen in 
diverse staten van afwerking, en op zolder lag het hout voor 
de instrumenten te drogen, ongeveer vijf jaar. De werkdagen 
waren lang en duurden van zonsopgang tot zonsondergang, 
en in de winter, met kaarslicht erbij, nog langer. Wie een kla-
vecimbel of virginaal wilde aanschaffen, kon een bezoek bren-
gen aan het atelier en er een standaardinstrument bestellen 
of een instrument volledig op maat laten maken. Die klan-
ten kwamen uit Antwerpen, maar ook uit andere steden en 
landen, en de instrumenten raakten spoedig verspreid in alle 
uithoeken van de wereld, tot in Peru en Colombia toe. 

Vervaagde arabesk op de zangbodem van het virginaal (muselaar) van Joannes Ruckers, 1611. Een distelvink (puttertje) op het klavecimbel van Andreas Ruckers (I), 1615.
Foto: Timothy De Paepe

Zangbodem en rozet van het klavecimbel van Andreas Ruckers (I), omstreeks 1605
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A N D R E A S  R U C K E R S  ( I )

Nadat zijn broer hem in 1608 uitkocht, zette Andreas 
Ruckers (I) zijn eigen atelier op. De verschillen tussen de in-
strumenten van Andreas en Joannes zijn eerder beperkt. Allebei 
werkten ze immers verder in de geest van hun vader. Andreas is 
goed vertegenwoordigd in Museum Vleeshuis, onder meer met 
belangrijke klavecimbels uit 1615 en 1644. 

Het Ruckers-klavecimbel uit 1615 heeft ooit dienst-
gedaan in de Antwerpse Sint-Jacobskerk, en was daar in een 
hoek blijven staan, lang nadat het voor het laatst was gebruikt. 
Het is een groot instrument en het had oorspronkelijk twee 
klavieren, maar op één na zijn alle toetsen van die klavieren 
in de loop van de 19de eeuw verdwenen. Vocht en ongedierte 

hebben het hout en de beschilderingen aangetast. Toch heeft 
het instrument in de loop der tijd relatief weinig aanpassin-
gen ondergaan. Dat verklaart onder meer waarom het in 2013 
werden opgenomen in de Vlaamse Topstukkenlijst. Toen het 
stadsbestuur van Amsterdam in 1604 een officieel stadsklave-
cimbel wilden aankopen, stuurden ze de componist en klavier-
virtuoos Jan-Pieterszoon Sweelinck naar de familie Ruckers. 
Het instrument dat Sweelinck koos was er een met twee kla-
vieren, precies het type zoals dat in Museum Vleeshuis te zien 
is. Amsterdam zou al gauw een van de economische en artistie-
ke leiders van Europa worden, maar voor klavecimbels keken 
de Amsterdammers nog lange tijd naar Antwerpen. 

Klavecimbel van Andreas Ruckers (I), 1615.
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Net zoals het klavecimbel uit 1615, staat ook dat uit 
1644 op de Vlaamse Topstukkenlijst. Hoewel het instrument 
uit 1644 maar een klavier heeft, zijn er heel wat gelijkenis-
sen. Zo zijn beide instrumenten versierd met bedrukt papier. 
Voor de patronen van het bedrukte papier op beide klavecim-
bels stonden onder meer illustraties uit het boek La fleur de 
la science de pourtraicture (1530) van Francesco di Pellegrino 
model. Hetzelfde papier duikt op bij verschillende bouwers, 
en suggereert dat een of meerdere drukkers in Antwerpen zich 
bezighielden met het maken van klavecimbelpapier. 

Op de binnenzijde van de deksels zijn grote vellen met 
een gedrukt houtnerfmotief gekleefd. Daar bovenop zijn dan 
Latijnse spreuken met inkt aangebracht. Op het klavecimbel 
uit 1615 staat ‘OMNIS SPIRITVS LAVDET DOMINVM’ 
(‘al wat leeft: prijs de Heer’) en ‘CONCORDIA RES PARVAE 
CRESCVNT DISCORDIA MAXIMAE DILABVNTVR 
(‘eendracht doet het kleine toenemen, tweedracht doet het 

Klavier van het klavecimbel van Andreas Ruckers (I), 1644.

Francesco di Pellegrino, La fleur de la science de pourtraicture, 1530/1546. 
Metropolitan Museum, Harris Brisbane Dick Fund
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grote afnemen’). De bekendste spreuk staat echter op het 
klavecimbel uit 1644: ‘SIC TRANSIT GLORIA MVNDI’ 
(‘aldus vergaat de glorie van de wereld’). Het is een vani-
tas-spreuk, een motto dat de vergankelijkheid der dingen be-
nadrukt. Net zoals muziek is het leven vluchtig en zo voorbij! 

Het gebruik van bedrukt papier was een tijd- en kos-
tenbesparende manier van decoreren. Dat maakte Antwerpse 
klavecimbels aantrekkelijker en toegankelijker voor potentië-
le kopers en verklaart mee hun succes. (Italiaanse, maar ook 
vroege Antwerpse klavecimbels waren meestal veel complexer 
gedecoreerd, met houtsnijwerk en inlegwerk, en daarmee 
duurde hun constructie ook langer.) Een klavecimbel uit de 
Ruckers-ateliers kostte ongeveer 80 tot 100 gulden voor een 
instrument met één klavier, en ongeveer 120 gulden voor een 
instrument met twee klavieren. Een virginaal was goedkoper. 
Ter vergelijking: de 17de-eeuwse Antwerpse kunstverzamelaar 
Diego Duarte schatte Jonge vrouw aan het virginaal van 
Johannes Vermeer, een schilderij in zijn collectie, op 150 
gulden. Dat was ook het bedrag dat Anthony van Dyck 
aan het begin van zijn carrière vroeg voor een portret van 
zijn hand. Voor De aanbidding door de koningen (KMSKA, 
Antwerpen) ontving Rubens 1.500 gulden. Een geschoold 
arbeider verdiende ongeveer 250 gulden per jaar. 

Deksel van het klavecimbel van Andreas Ruckers (I), 1644. Rozet van het klavecimbel van Andreas Ruckers (I), 1644.

Detail van het deksel van het klavecimbel van Andreas Ruckers (I), 1615.  
De arabesken zijn gebaseerd op ontwerpen uit Francesco di Pellegrino,  
La fleur de la science de pourtraicture.
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Ontdek twee eeuwen uitzonderlijke muziekinstru-
menten uit Museum Vleeshuis | Klank van de Stad

In de 17de eeuw was Antwerpen de wereldhoofdstad 
van de klavecimbelbouw. En ook in de 18de eeuw 
waren Antwerpse klavecimbels bijzonder populair 
bij muziekliefhebbers doorheen Europa. Museum 
Vleeshuis | Klank van de Stad bewaart een van de 
belangrijkste collecties Antwerpse klavecimbels en 
virginalen ter wereld. Aan de hand van prachtige 
detailfoto’s vertelt Antwerpen klavecimbelstad het 
verhaal van deze instrumenten en hun bouwers.
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