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GENT * 15 AUGUSTUS 1566

Groepen mensen lopen Iuid psalmen zingend door de stad

r Hagenpreken buiten Antwerpen,
14 juni r566. Ingekleurde gravure

van Frans Hogenberg.

Welke psalmen zoîg men eigenlijk? Tijdens een hagenpreek te Gent schijnt men de

gloednieuwe psalmvertaling van Petrus Datheen te hebben gebruikt, die in r566 voor het
eerst in druk verscheen. Ongetwijfeld zal men ook de iets oudere berijmingen van Johan-
nes Utenhove hebben gezoîgerr. Datheen, die zelfmenige hagenpreek op zijn naam had

staan en in Poperinge zelfs eens voor vijflienduizend mensen had gepreekt, had het gehe-

le psalter in hoog tempo berijmd. Een van zijn drijfveren was onvrede met de vertaling
van Utenhove geweest, die voor een deel op Lutherse melodieën was gebaseerd en boven-

dien het Opperwezen met het archaïsche 'Du' aansprak. De populist Datheen prefereerde

het volkse 'Ghy', waarmee hij de psalmen dichter bij de taal en belevingswereld van de

gewone man bracht. Zijn vertaling volgde nauwkeurig de bekende Franse berijming van

ClémentMarot en Théodore de Bèze die in 156z was voltooid, ook in de keuze van de

melodieën. Daarmee sloot Datheen hoorbaar aan bij de Frans-Geneefse traditie, wat ook
een politiek statement was.

Marot had zijn eerste psalmen berijmd in dienst van het Franse hof waar men ze

op wereldlijke melodieën zong. De hervormer Johannes Calvijn, die, hoewel zelf niet
muzikaal, het grote belang van de gemeentezang voor de liturgie inzag, haalde Marot
over in Genève verder te komen werken aan zijn berijmingen. De vijftig psalmen die
Marot voltooide, werden aangevuld door de theoloog Théodore de Bèze. Ze werden van
passende muzi.ekvoorzien door Louis Bourgeois (ca. 15ro/r5-ca. 156o) en ene 'Maistre
Pierre'. Hoewel zij motieven uit de populaire muziek en zelfs het gregoriaans verwerkten,
hebben hun melodieën een eigen stijl, herkenbaar aan het gebruik van slechts twee
notenwaarden: hele en halve noten.
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De honger naar psalmen
en schriftuurlijke liederen tijdens

de Reformat¡e

in groepen van wel rwee- tot driehonderd trok hetvolk's avonds door de srraren en sre-
gen van Gent, luid psalmen en Luthe¡se liederen zingend. Men hoorde bijna niets anders
meer in de stad, al waren het meestal slechts opgeschoten jongens die ze zongen, aldus
de katholieke kroniekschrijver Ma¡cus van Vaernewijck. Maar ook liepen mannen en
vrouwen arm in arm de psalmen te zingen, en klonken ze binnenshuis meerstemmig. De
katholieken dreven er de spot mee en zeiden dat de ,zalmen, wel erg goedkoop moesten
zijn dat men ermee langs de deuren ging. Men had de psalmen geleerd tijdens veldpre-
dikaties, de zogenoemde hagenpreken, die in dat roerige jaar 15 66 ,s ochtends en ,s mid-
dags buiten de stad gehouden werden. De mensen hielden psalmboekjes in de hand die
ze ter plekÌ<e voor een 'twalevaert' (een oortje ofkwa¡t stuiver) hadden kunnen aanschaf-
fen. Ze zongenvoor en na de preek en wel 'zoo devotelic, treffelic ende eerlic, zoot schijnt,
datter menich meinsche van devocien om wenen moeste'.

De hagenpreken, die duizenden mensen trokken, vonden sedert mei 1566 plaats,
nadat in april van dat jaar tweehonderd lagere edelen aan landvoogdes Margaretha te
Brussel een smeekschrift hadden aangeboden waarin om verzachting van de ketterplak-
katen werd vetzocht.In afuachting van nadere orders uit Spanje verzocht Margaretha de
inquisiteurs zich te matigen. De onzekerheid van de landvoogdes bood de calvinisten de
mogelijkheid uit hun schuilhoeken tevoorschijn te komen. De hagenpreken begonnen in
vlaanderen en sloegen binnen enkele maanden over naar het Noorden. op r4 juli preekte
daar als eerste de mandenmaker Jan Arentsz over psalm rz7 in het veld bij Westerblokker,
even buiten Hoorn, voor zo,n vierduizend toehoorders.

Niet alleen buiten in her veld we¡den psalmen gezongen, zelß her en der in de -
nog altijd - katholieke kerken. zo had Arent Dirkszoon Vos, pasroor in De Lier bij Delft,
op vijfofzes zondagen in 1566 voor en na de preek ,duytsche' (dat wil zeggenNeder-
landstalige) psalmen in de kerk aangeheven, samen met enkele jongens. Met l(erstmis
had hij de mis van de dienstdoende kapelaan zelß verstoord door psalmen te zingen en te
preken. Het kwam Vos, dichter van het beroemde geuzenlied Slaet opden trommele, uan dh-
redomdegne, duur te staan: hij werd ter dood veroordeeld. ook uit Leeuwarden, Middel-
burg en utrecht zijn er inhetzelfde jaar berichten over het zingenvan Nederlandse psal-
men in katholieke kerken.
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A
Petrus Datheen. Tekening van

Schouman, r755.

Het is opmerkelijk hoe snel Datheens psalmen eerdere berijmingen hebben verdrongen.
Tekenend is de situatie in Londen, waar de calvinistische vluchtelingengemeente vanaf
haar oprichting in 155o psalmen zongin de vertaling van Johannes utenhove, die in
Londen ouderling was. Hoewel Utenhoves psalmen ook op het yasteland een zekere ver-
spreiding hadden gekregen, ging men daar snel over op de meer aansprekende berijmin-
gen van Datheen, waataarL ook het charisma van de volksprediker het nodige zal hebben

bijgedragen. In Londen heeft men na urenhoves dood in 1566 nog maar vijf jaar
uit diens psalmboek gezongen. Het kerkvolk wilde er dolgraag overgaan op
Datheen en bleek zelß bereid daawoor extra kerkbelasting te betalen toen de pre-
dikanten Utenhove wilden handhaven.

De keuze van de psalmberijming was in beginsel een zaak van de kerkelij-
ke synoden en daar liet Datheen, die ook politieke gaven bezat,zich in persoon
gelden. Zo adviseerde de synode van calvinistische kerlcen die in r56g te wezel
'onder het kruis' (dat wil zeggen ten tijde van de vervolging) werd gehouden; de
berijming van Datheen te gebruiken - onder voorzitterschap van de berijm er zelr.
De synode te DordrechtvarLr5T4 besloot de gevoelige materie van de psalmberij-
ming door te schuiven naar een volgende synode, die in r57g definitief voor
Datheen koos - wederom onder diens eigen voorzitterschap.

Daarna kreeg Datheens berijming concurrentie van die van philips Marnix
van st. Aldegonde. Deze had in 158o een volledig psalter laten verschijnen op
dezelfde Geneefse melodieën, dat door de inteiligentsia werd geprezen om zijn
poëtische gehalte en bovendien op het oorspronkelijke Hebreeuws was geba-
seerd. Datheens haastwerl< stak daarbij mager af. Met name diens veelvuldige
stoplappen en antimetrieën moesten het ontgelden. De antimetrieën - momen-
ten waar de accenten in de tekst niet sporen met die van de melodie - waren het
gevolg van een al te getrouwe overname van de versprincipes uit het Frans, waar-
in de correspondentie tussen muzikale en tekstuele accenten een veel minder
dwingende rol speelt dan in het Nederlands. Marnix hanteerde het versritme mer
meer muzikaal gevoel dan Datheen, maar ondanks de lof die hem allerwegen
werd toegezwaaid, lukte het niet zijn berijmingen geaccepreerd te krijgen door de
synoden. In de veelal politiek gerinte overwegingen schijnt het belangrijkste
argument te zijn geweest dat het kerkvolk, eenmaal aan Datheens berijmingen
gewend, daar niet meer van af te brengen was. Een argument dat meer dan twee
eeuwel stand zou houden (zie ook p. 362).

utenhoves berijmingen waren in r566 niet de enige concurrenten voor
Datheen. De souterliedekens ('psalterliedjes') waren toen al meer dan vijfentwintig
jaar in zwang. De calvinisten hadden bezwaar tegen deze liederen omdat ze wer-
den gezongen op wereldlijke melodieën, hetgeen zij in strijd achtten met de bij-

belse status van de teksten. Toch waren die melodieën ongetwijfeld debet geweest aan het
grote succes dat de souterliedekens ten deel viel toen ze in r54o in Antwerpen werden uit-
gegeven. De berijmer, de utrechtse edelman willem vanzuylen van Nijevelt, had juist
door zijn melodiekeuze de jeugd willen afleiden van de 'zotte vleselijke Ìiedekens, waar-
toe deze zich van nature voelde aangetrokken. In plaats van over liefcle en drankwilde hij
ze psalmen laten zingen, maar wât hem betrof mochten ze de melodieën van hun ,vlese-
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Iijke' liedjes behouden. Deze strategie, de geestelijke contrafactuur, was al eeuwenoud
(zie ook p. z6 en 7o), maar Van Zuylen van Nijevelt hanteerde haar met nieuw elan. Voor
elk der honderdvijftig psalmen koos hij een eigen melodie en liet die in muzieknoten bij
zijn berijmingen aftlrukken. Zo'nrijl<e muziekuitgave metvoor elke tekst melodienotatie
was nog niet eerder in de eenstemmige liedboektraditie vertoond. In het katholieke Deuoot

endeyofitelijckboeaken bijvoorbeeld, dat in 1539 was verschenen, waren alleen melodieën
âfgedrukt voor groepjes liederen die op dezelfde melodieën
konden worden gezongen - of daar met enig muzikaal ge-

weld op dienden te worden gepast. Bijzonder is ook dat de

eenstemmige melodieën van de souterliedekens genoteerd
waren in mensurale notatie, tegenover ongemensureerde
noten in het boekje van r539.

De muzieknotatie van de Souterliedekens is van groot
belang voor onze kennis van het eenstemmige lied van de

zestiende eeuw. Zonder dit boekje zouden we van talrijke
wereldlijke liederen geen melodie kennen. Het Antwerps
Iiedboek (1544) bijvoorbeeld, een van de belangrijkste bron-
nen voor het wereldlijke lied van zijn tijd, bevat geen mu-
zieknotatie, maar vele liedjes eruit worden in de Souter-

liedel<ens als wijsaanduiding genoemd, met de melodie erbij
in noten.

Maar ook op de zestiende-eeuwse muziekliefhebber
moeten de Souterliedel<ens indruk hebben gemaakt, nog aÊ
gezien van het belang van een volledig zingbaar psalter in
de volkstaal. Clemens non Papa, internationaal beschouwd

als een van de belangrijkste componisten van kerkmuziek
van zijn tijd, vond de eenstemmige bundel interessant ge-

noeg voor een nagenoeg complete bewerking voor drie
stemmen, ongerwijfeld met de bedoeling eenvoudige zet-
tingen voor het gebruik 'in de huizen' te bieden 0556-57,
zie ook p. 155). Clemens handhaafcle daarbij zijn kerkmu-
zikale stijl en legde de melodie in de meeste gevallen in de

tenor, omgeven door een polyfoon weefsel van imiterende
stemmen. Hij kreeg navolging van Gerardus Mes, een com-
ponist van wie alleen bekend is dat hij zich een 'discipel'
van Clemens noemde. Mes zette de honderdvijftig souter-
liedekens inclusief de bijbehorende bijbelse lofzangen op-
nieuw op muziek, maar nu vierstemmig (r56r). Met zijn
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meer homofoon getinte bewerkingen sloot hij beter aan bij de huismuziekvan het mid-
den van de zestiende eeuw (zie ook p. 13r). In tegenstelling tot Clemens gaf Mes aan dat
zijn psalmzettingen ook met instrumenten konden worden uitgevoerd.

Men kan zich afvragen of de katholieke kerkmusicus Clemens - en wellicht eveîze
Mes, want van hem is in elk geval nog één Latijns motet bekend - zich niet met zijn sou-
terliedekens-bewerking als (crypto)protestantverried. In 154o golden de Souterliedekens
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¿ Titelblad van de eenstemmige

Souterli¿dekens, Antwerpen: Symon
Cock r54o, de befaamde psalmberij-
mingen van de Utrechtse edelman
Willem van Zuylen van Nijevelt op
populaire melodieën.
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sterven bereid. De laatste strofe is een oproep om te rouwen en God te bidden dat hij
goede, betrouwbare landsbestuurders zal sturen - een impliciete kritiek op de regering.

Noch knielde hy ten selven stonde

Oock ruøs hg in't rcode ghecleedt,

Sijn ooghen heefi hy selve verbonden

Met eenen syàen sluyder Godt weet,

Tot steil)en was hr¿ welbereedt,

Den scherprechter wos daer ghesonàen

En dede justítie ick segghe u b escheet.

Oorbf êvaarwell ghg Mans enurouuen

Al-híer ghecomen om' t ho or en' t geclach,

B ew eent d es Heercn do ot met r ouw en,

Hoe wel àat niemantbeteren en mqch,

Maer laet ons Godt bidden sonder verdrach,

Dat hy Regeerders sende uol trouwen,

Die't Lant beschermen nacht enàe dach.

Vanaf r568, toen de strijd in volle hevigheid was

losgebarsten, verschenen er nog veel meer geuzen-

liederen. Hierin werd geen blad meer voor de mond
genomen. In een liedje uit 1573 worden Spanjaar-
den uitgemaakt voor'fielen' (schooiers):

In Spaengien en zijnt maer Fielen,

Doer loopen sy metKoclchielen [- in armoede],
Al zijnse hier g o ot gheacht:

Vol Lugsen ist dat sy crielen,

Tzijn moordenaerc der Sielen,

Ghespu1s om te vullen die &acht.

De liederen brachten niet alleen nieuws over het verloop van de oorlog, maar waren ook
zelfwapens in de strijd. Dat gold bij uitstek voor het Wilhelmus, veruit het bekendste geu-

zenlied. Een onbekende dichter had het tussen 1568 en L572 geschreven ter verdediging
en promotie van Willem van Oranje in zijn strijd tegen de Spaanse overheersing. Het
kreeg al snel een grote bekendheid. Er werd zelfs gezegd dat het lied voor het vaderland
evenveel waard was geweest als tienduizend soldaten, want als de krijgslieden het hoor-
den, 'werd hun bloed gaande'. Inderdaad werd de melodie als trompetsignaal gebruikt in
het leger en op de vloot, en ook bij officiële gelegenheden. Behalve het Wilhelmus zijn
meer dan honderd andere liederen uit de eerste decennia van de Opstând overgeleverd, en

er zullen er ongetwijfeld nog veel meer zijn geweest.

Men drukte de liederen in eerste instantie op losse bladen, die dan werden uitge-
vent. Hetverhaal van Cornelis Pietersz Iaatzien hoe dit in zijn werk ging. Deze zeventien-
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De driejarige Fransje Vanden Cruycen zingr een lang lied
over de martelaren van Gorkum

Geuzen- en antigeuzenliederen
Al op driejarige leeftijd ondervindt Franciscus vanden cruycen aan den lijve de praktische
gevolgen van de religieuze en politieke spanninge nvan zijn rijd. zijnouders zijn na het
uìtbreken van de Tachtigjarige oorlog (r56g-ró4g) van Antwerpen naar Luìkverhuisd, om
buiten de invloedssfeer van de protestanten te blijven. ruik is in tegenstelling tot het
oproerige Antwerpen de 'oude' reer, het rooms-kathoricisme, trouyrigebleven. In hun
nieuwe woonplaats worden de vanden cruycens uitgenodigd bij Laevinus Torrentius, de
vicaris-generaalvan het bisdom Luik. ook kleine Fransje mag mee. Er wordt een diner
gehouden waarbij vele prominente stadsgenot en aanwezig zijn.

wanneer de maaltijd vordert, zoekt men verstrooiing. De keuze valt op Fransje
die, zo jong als hij is, bijzonder goed liedteksren kan onthouden. Hij zingt een ried over
de geschiedenis van de martelaren van Gorkum, rooms-katholieke geestelijken die door
de geuzen op gruwelijke wijze om het leven waren gebracht. Men iuistert vol aandacht
naar de peuter die bewonderenswaardig tel(stvast is en het lied met veel gevoel voor-
draagt. Maar dan komt de derde strofe, met daarin de zinsnede ,Lummé, den ti¡an groot,.
Dat heeft betrekking op de graafvan Lume¡ de aanvoerder van de watergeuzen. De con-
sternatie onder de dinergasten is groot. onder de aanwezigen bevinde"n zich namelijk
bloedverwanten van Lume¡ voor wie deze tekst uiterst pijnlijk is. van alle kanten wordt
Fransje gemaand om op te houden, maar het anders )o ge'zegrijke kerertje zingt stug
door' De gasten zijn gedwongen de resterende strofen 

"rn 
i" ho-..n, alle zevenenrwintig.

De troebelen die in de opstand resurteerden, waren begonnen in 156ó, toen de
onvrede met de spaanse landheer en zijnstrikte beleid inzage jodsdiensr concrete vor-
men begon aan te nemen. Een Verbond van Edelen diende een smeekschrift in bij land-
voogdes Margaretha van parma, waarbij een van Margaretha,s volgeringen de edelen
'gueux' noemde, bedelaars. De edelen vatten her scheldwoord op alJ eretitel - als ,geu-
zennaam'inderdaad. In deze jaren zongen medestande^ urn d. geuzenpolitieke lie_
deren, die men later 'geuzenliederen' is gaan noemen. Berichten over gebeurtenissen,
meningen en standpunten vonden zo hun weg naar een groot publiek. Een van de liederen
uit deze tijd, Ghg Leeuwen jonck end,e teerc, I Snijt alle v¡eucht onder de uoet, verhaalt van de gra-
ven van Egmond en Hoorne, twee ederen van het verbond, die in 1567 op instigatie van
Alva ter dood werden gebracht op de Grote Markt te Brussel. Hun tocht naar het schavot
is met veel compassie beschreven. Het volk langs de weg stond jammerlijk te huilen, aldus
de lieddichter. Aan het einde van het lied knielt Egmond neer om te worden onthooftl, tot
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r De executie van Egmond en

Hoorne op de Grote Markt in
Brussel, 5 juni r568, bezongen in
diverse geuzenliederen. Gravure van
Franc Hnoenhers
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