
Friesch Dagblad, 25 september 2014, pagina 8.

Terug naar bewerkte psalmen voor luit en zang
Recensie
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Recensie

Adriaen Vallet is een compo-
nist die bij weinig Nederlan-
ders een belletje laat rinke-

len. Toch is de muziek voor luit en
zang van deze tijdgenoot van Swee-
linck de moeite waard, en ook nog
eens hoogst actueel.

Veel mensen associëren de melo-
dieën van de psalmen zoals die in
protestantse kerken gezongen wor-
den met ronkend orgelspel. Dat de
Geneefse psalmen in de zeventiende
eeuw vaak door de veel speelsere
luit werden begeleid, is veel minder
bekend. De prachtige dubbel-cd
Resveillez vous. Nicolaes Vallet. Psalmen
en luitmuziek laat horen hoe dat
klonk, en dat is beslist een bijzonde-
re ervaring, ook voor mensen die
eigenlijk niet zoveel hebben met
kerkmuziek.

Vallet (circa 1583-1645) was een
Franse hugenoot die zich rond 1613
in Amsterdam vestigde. Hij moet
vermogend zijn geweest, want hij
startte er in een paar jaar tijd een

muziekschool aan het Rokin, en gaf
een paar muziekboeken met eigen
composities uit.

Die muziekboeken zijn bewaard
gebleven. In 2013, dus na vierhon-
derd jaar, is besloten om van de
inhoud van twee boeken een cd-
opname te maken. De Haarlemse
luitist en musicoloog Willem Mook
heeft vorig jaar twee van de luitboe-
ken van Vallet opnieuw opgenomen.
Voor een deel gaat het om het be-
werkingen van 21 psalmen, bedoeld
om meerstemmig te zingen in hui-
selijke kring, begeleid door een
luitist.

Dit was in de zeventiende eeuw
in de betere kringen een heel ge-
bruikelijke context om muziek te
maken. Willem Mook schrijft in het
begeleidende booklet: ‘Constantijn
Huygens heeft in zijn memoires
beschreven hoe hij als jongetje viola
da gamba speelde ten huize van de
Amsterdamse koopman Jean Cala-
drini in een muzikaal gezelschap
onder leiding van niemand minder
dan meester Sweelinck’.

Sweelinck was een tijdgenoot
van Vallet, en beiden hebben elkaar
ook gekend, constateert Mook.

Vallets werk vormt volgens hem
‘een hoogtepunt in de muzieklitera-
tuur van de Nederlandse Gouden
Eeuw’.

Kamermuziek
zeventiende eeuw
kan richtinggevend
zijn voor nieuwe
kerkmuziek

Ik weet niet goed welke van de twee
cd’s mijn favoriet is, omdat ze ieder
op zich hun eigen charme hebben.
De Een en twintich psalmen Davids
laten je niet alleen opnieuw de
schoonheid horen van bekende
psalmmelodieën als die van psalm
25, 119, 100, en 91 en nog een aantal
meer.

Wat je hoort is min of meer een
langzaam ritmisch gezongen me-
lodie, met hier en daar een wat
ander metrum dan nu gezongen.

Het aantal zangers is beperkt, de
luit zorgt voor een speelse onder-
grond.

De cd met instrumentale muziek
(dus zonder zangstemmen) is op een
andere manier ook heel aantrekke-
lijk voor 21e-eeuwse oren: het getok-
kel van een luit doet wel wat aan
klassiek gitaarspel denken, en dat
maakt deze muziek verrassend
modern. In de zeventiende eeuw
werd bovendien al met klank geëx-
perimenteerd op een manier die
wat doet denken aan de veel nieu-
were bluesklank, die mineur en
majeur in schrijnende kleuren
combineert.

Het zijn eigenlijk merendeels
bewerkingen van destijds populaire
dansen en liedjes, die Vallet maakte
voor onder meer de lespraktijk.

Nicolaes Vallet. Psalmen en luitmuziek
is dus een must voor de liefhebber,
en een ideale introductie voor wie
niet zoveel van oude muziek weet,
en eens een verrassend perspectief
op de Geneefse psalmen wil horen.
In veel protestantse kerken wordt
volop geëxperimenteerd met nieu-
we instrumenten en nieuwe liede-
ren ter vervanging van het traditio-

nele psalmgezang met orgelbegelei-
ding. Menigeen breekt zich het
hoofd hoe psalmen en ‘klassieke’
gezangen, begeleid door gitaar of
door een andere combinatie van
instrumenten zouden kunnen klin-
ken.

Het zal niet voor het eerst zijn
dat de beste ideeën voor de toe-
komst uit het verre verleden ko-
men: ik kan iedere creatieve litur-
giecommissie deze cd aanraden als
inspiratiebron, als muzikaal oriënta-
tiepunt, voor de meer intieme invul-
ling van een eredienst waar deze
tijd om lijkt te vragen.

En om het huiselijke gebruik
van de zeventiende eeuw naar
onze tijd te vertalen: het is heerlijk
om thuis of in de auto de rust te
ervaren die van deze muziek uit-
gaat, die troostend is en je dichter
bij jezelf brengt.

Resveilles vous. Nicolaes Vallet.
Psalmen en luitmuziek. Willem
Mook en Nicolaes Vallet Lute-
kwartet. Stichting Spaarne Mu-
ziekdagen Haarlem, 22 euro. Te
bestellen bij: willemmook.com,
wmook@xs4all.nl


