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Twee	musici	ruziën	in	de	krant
Advertenties van Dirck Scholl en Aeneas Veldcamps in 1718

Door L.J. Meilink-Hoedemaker

Het stadsbestuur van Den Haag had in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw zijn klokkenspel
en automatisch speelwerk in de Grote Toren doen vervangen. De nieuwe klokken kwamen van
de Antwerpse gieter Melchior de Haze, terwijl de Haagse uurwerkmaker Libertus van de Burg
een speeltrommel maakte en installeerde in 1689. Ondanks vele bezwaren van verschillende
kanten werden de klokken van De Haze in 1692 geaccepteerd. Eén van de hardnekkige
tegenstemmers was de Delftse klokkenist Dirck Scholl (1641-1727). Hij stelde zich op het
standpunt dat De Haze zich aan de letter van zijn contract moest houden, namelijk dat het
klokkenspel dat van het Stadhuis in Amsterdam zou evenaren. En dat was niet het geval.1

In deze periode was Stephanus Cousijns de Haagse klokkenist. Zijn muzikale kwaliteiten werden
door Dirck Scholl niet hoog aangeslagen, toen hij op 27 november 1690 aan de Haagse
burgemeesters schreef: “’t is schande een klokwerk te bespelen gelijk dat in Den Haag dagelijks
geschiet [….] ik derf schrijven dat het geen speelen gelijkt, maar klokken moorden.”2

Scholl had overigens al wel sinds 22 november 1689 het nieuwe Haagse speelwerk verstoken, en
op 27 september 1691 werd hij zelfs door de Haagse burgemeesters tot kloksteller benoemd. 3

Zijn taken bestonden uit het versteken van de speeltrommel en het op orde houden van de
mechanische inrichting van het automatisch spel. Dit alles dus ondanks het feit dat Den Haag
een eigen klokkenist in dienst had.4

Scholl kon bogen op veel ervaring, want hij was al sinds 1665 in Delft belast met de zorg voor
klokken en speeltrommel in de Nieuwe Kerkstoren. Scholl bleef de Haagse speeltrommel ook
versteken toen Stephanus Cousijns zich om gezondheidsredenen terugtrok als klokkenist en in
1697 was opgevolgd door zijn zoon Casparus.5

Na het overlijden van Casparus Cousijns in 1717 werd Aeneas Egbertus Veldcamps (1686-1741)
in 1718 tot klokkenist in Den Haag benoemd.6 Veldcamps had toen al een mooie loopbaan
achter de rug: van 1705 tot 1706 werkte hij in Edam en van 1706 tot 1718 in Arnhem.7 In
Arnhem had hij ervaring opgedaan met een groot klokkenspel van Hemony bij een speeltrommel
van Spraeckel. Het moet voor Veldcamps vanzelfsprekend zijn geweest, dat hij niet alleen de
klokken zou bespelen, maar ook de speeltrommel zou versteken.

Omstreeks september 1718 verstak Veldcamps in overleg met de burgemeesters de
speeltrommel voor de eerste keer. Dirck Scholl wist kennelijk van niets en liet dat niet zomaar

1 OA 6193. Jansen, 1895
2 OA 6193, blad 79.
3 OA 57, 2v.
4 OA 56, 176.
5 TR 1709 t/m 1718 = OA 1324 t/m 1333.
6 VdWeel, 97-98.
7 VdWeel, 97-98.
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passeren. Hij zegde zijn bijna 30-jarig dienstverband met de Haagse burgemeesters op. 8 Maar
erger nog, hij plaatste op 25 oktober 1718 een advertentie in de Oprechte Haerlemse Courant.
Deze krant had een landelijke verspreiding. Scholl verklaarde dat hij niet verantwoordelijk was
voor "het broddelwerk" dat tegenwoordig op de Haagse speeltrommel stond en in de toekomst
gestoken zou worden.9

Veldcamps liet dat niet op zich zitten en reageerde al vier dagen later, eveneens per advertentie,
in de krant van 29 oktober. Hij stelde dat hij inderdaad verantwoordelijk was voor de compositie
op het speelwerk, die hij met medeweten van de burgemeesters op de ton had gestoken.
Volgens hem was het normaal dat er een verschil te horen was ten opzichte van voorheen, maar
hij was niet van mening dat het “broddelachtiger of platter” was dan anders. En hij voegde daar
aan toe dat ieder die er verstand van had dat zelf kon komen vaststellen.10

Een jaar later, op 20 oktober 1719, toen de emoties wat bekoeld waren, besloten de
burgemeesters dat het honorarium voor het versteken, 50 gulden per jaar, nu aan Veldcamps in
plaats van aan Scholl moest worden uitbetaald.11 Aldus geschiedde en zo heeft klokkenist
Veldcamps tot zijn dood in 1741, dus gedurende nog 23 jaar, het Haagse speelwerk zelf
verstoken.

Dramatis personae
De volgende musici spelen een rol in deze publicatie:
Dirck Scholl, 1641-1727. Werkzaam in Delft van 1665 tot 1727.
Stephanus Cousijns, 16xx – 1709, werkzaam in Den Haag van 1682 tot 1696.
Casparus Cousijns, 16xx – 1717, werkzaam in Den haag van 1697 tot 1717.
Aeneas Egbertus Veldcamps, 1686 – 1741, werkzaam in Den Haag van 1718-1741.

Bronnen
Haags stadsarchief OA 6193 en OA 56. OA is Oud Archief.
TR is Thesauriers Rekening
OHC = Oprechte Haarlemse Courant. In het archief van Drukkerij Enschede te Haarlem.
De advertenties staan als bijlage op blz. 220 van mijn proefschrift. Deze pagina is onderaan deze
webpagina afgedrukt.
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Verantwoording
Een eerdere versie van dit artikel verscheen in Klok & Klepel nr 32, 1984.

8 OA 10, 6v.
9 OHC 25 oktober 1718
10 OHC 29 oktober 1718.
11 OA 10, 6v.
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Bijlage
Blz 220 uit L.J. Meilink-Hoedemaker: Luidklokken en Speelklokken in Delft. Proefschrift 1985.
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