Regenboog en de Dood
Melodie en herkomst van een liedtekst uit het
Antwerps Liedboek
Die jongeline sprac: "0 Doot, maeh ie met u niet verdinghen?
Ie wil u gheven wat ie hae
Ende wat ie can ghewinnen.
Ie wil u gheven silver ende root gout,
Dat ghi mi laet leven met mijnder vrouwen!"
Die Doot sprae: "Met mi en is geen verdingen:
Die aerde en wil u niet langer draghen,
Die lueht wil u verslinden.
Maeet u bereyt, ghi jongelinek!
Die doot eoemt met craehte aenghedronghen. '"

Zo spreekt eenjongeling met de Dood in het lied Och Regenboge, waeTop stelt die jonghe helt zijn sinnen. De jongeman moet sterven maar probeert daarover te 'verdingen', te onderhandelen. Daar kan natuurlijk
geen sprake van zijn: de Dood is onverbiddelijk. Dergelijke dialogen
van levenden met gepersonifieerde doden - vaak aaneengeregen tot
dodendansvoorstellingen - waren in de late Middeleeuwen populaire
uitwerkingen van het universele thema van de onverwachtheid en de
onafWendbaarheid van de dood. Memento mOTi is de boodschap, het kan
elk moment met ons gedaan zijn.
Men vindt het lied van Regenboog en de Dood, zoals het in de Nederlanden wel genoemd werd, onder meer in het Antwerps Liedboek uit
I544. (Voor de volledige liedtekst zie de bijlage achter dit artikel.) Het
is echter niet opgenomen in de bekende bloernlezing uit dat liedboek,
uitgegeven door Kees Vellekoop en Helene Wagenaar-Nolthenius met
medewerking van Wim Gerritsen en Annet Hemmes-Hoogstadt
(I972).2 Zij hanteerden bij de samenstelling van hun bloernlezing het
criterium dat de melodie van de op te nemen teksten bekend moest
zijn. Voor het lied van Regenboog en de Dood was geen muziek gevonden, wat het ontbreken in de bloernlezing verklaart.
Van de editors had Kees zich het meest intensiefbeziggehouden met
de melodieen uit het liedboek. Dat het onderwerp hem nooit helemaal he eft losgelaten bleek 29 jaar later tijdens een symposium in
Utrecht ter gelegenheid van het gereedkomen van het RepeTtorium van
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het Nederlandse lied tot 1600. 3 Frank Willaert en ik hadden Vellekoop en
Gerritsen de eerste exemplaren aangeboden,juist vanwege hun editie
van het Antwerps Liedboek. Met hun inspirerende, interdisciplinaire onderneming hadden zij immers de weg gebaand voor latere samenwerking tussen literatuur- en muziekwetenschappers, waarvan ook het
Repertorium een vrucht is. Tijdens zijn dankwoord vroeg Kees zich af
ofhet met behulp van het Repertorium, waarin talrijke nieuwe bronnen
ontsloten waren, wellicht mogelijk zou zijn meer melodieen van de
Antwerpse liederen terug te vinden. Hij kon mete en zijn eigen vraag
bevestigend beantwoorden toen hij mij in het publiek heftig zag knikken. Ik was namelijk doende met een groep neerlandici, dus geheel in
de traditie van Vellekoop en Gerritsen, een nieuwe uitgave van het
Antwerps Liedboek te bezorgen. 4 Het gaat ditmaal om ille teksten,
waarbij tevens aile volgens de laatste stand van wetenschap beschikbare melodieen worden opgenomen. Tijdens de samenstelling van het
Repertorium waren heel wat Antwerpse liedmelodieen boven water gekomen - vandaar mijn geknik - en het zouden er nog meer worden.
Kon Kees indertijd 87 melodieen opnemen, inmiddels zijn het er I42,
maar lieiSt 55 meer.
Deze verrassende toename vraagt om een verklaring. Die ligt niet
alleen in het nieuwe materiaal en de geavanceerde ontsluitingstechnieken van het Repertorium, maar ook in de verschillende uitgangspunten die bij de twee uitgaven zijn gehanteerd, en voorts in het toegenomen inzicht in de contrafactuur en de overlevering van melodieen. Ik
zal dat toelichten.
Zoals gezegd was de keuze van de liederen bij de bloernlezing van
1972 bepaald door de vraag of er bij een liedtekst een melodie beschikbaar was. Een ongebruikelijk criterium bij de samenstelling van
dit soort bloernlezingen, dat leidde tot de opname van enkele teksten
die bij een literair vertrekpunt ongetwijfeld achterwege zouden zijn
gebleven. 5 Maar er was n6g een muzikaal criterium: de melodieen
moesten allemaal verschillend zijn. Het Antwerps Liedboek bevat namelijk - evenals de meeste liedboeken uit de late Middeleeuwen en de
vroegmoderne tijd - een aantalliederen die op dezelfde melodie gezongen worden als een of meer andere liederen uit dezelfde bundel.
Vaak zijn dat contrafacten - nieuwe liedteksten, gedicht op een
bestaande melodie. Die contrafacten zijn door Kees en de zijnen stelselmatig buiten de bloernlezing gehouden, wat hun een kleine dertig
liederen scheelde. Met het dubbele principe van de verschillende melodieen, elk met muzieknotatie, sloten ze aan bij twee beroemde histoII4

rische voorbeelden: de Souterliedekens (1540) en Valerius' Nederlandtsche
Gedenck-clanck (1626), liedboeken met muzieknotatie voor elke liedtekst, waarbij in beginsel geen twee melodieen dezelfde zijn. 6 Het resultaat was een handzame maar toch uitstekend gedocumenteerde uitgave, die even gemakkelijk ingang vond in de studeerkamer als in de
muzikale praktijk.
Behalve de aantrekkelijke opzet was ook de frisse musicologische
benadering een verdienste van de uitgave. Als student had Kees in Bazel kennisgemaakt met de muziekhistorische uitvoeringspraktijk en
zich daar een kritische omgang met de bronnen eigengemaakt. In de
muziekuitgaven die er tot dan toe van de Antwerpse liederen bestonden, waren de oorspronkelijke lezingen vaak moeilijk terug te vinden.
Dat ligt ook aan de aard van de materie: het in beginsel orale genre van
het lied moest in noten worden gevangen, die op verschillende plaatsen en tijdstippen door de mondelinge overlevering verschillend werden gezongen en ook aan verschillende zangteksten werden aangepast.
De woorden uit het Antwerps Liedboek sluiten dan ook lang niet altijd
perfect aan bij de not en die in andere bronnen zijn overgeleverd. Bovendien was het noteren van melodieen uit de orale overlevering voor
zestiende-eeuwers al niet geheel probleernloos geweest. Liet men bijvoorbeeld in het Devoot ende profitelijck boexcken (1539) het ritme van de
melodieen buiten beschouwing, elders werd de mensurale notatie van
de polyfonisten gebruikt om de - vermoedelijk - tamelijk vrije ritrniek vast te leggen, wat tot gekunstelde resultaten kon leiden. Moderne editors hebben getracht de oorspronkelijke ritmiek te reconstrueren. Met name de Gentse musicoloog Florimond van Duyse7 was tot
notaties gekomen die er in elk geval op papier behoorlijk ingewikkeld
uit konden zien. Kees en de zijnen8 hielden zich daarentegen zoveel
mogelijk aan de overgeleverde notatie; omdat de oorspronkelijke muziek stond afgedrukt in het commentaardeel, kon de gebruiker eventuele aanpassingen zelf constateren. Controleerbaarheid van de bronnen was en is immers een groot goed in de oude-muziekbeweging.
Het resulteerde bij hun uitgave van het Antwerps Liedboek in een helder notenbeeld, dat de zangers vertrouwen inboezemde.
Ook de identificatie van de melodieen door zijn voorgangers werd
door Kees met een kritisch oog bekeken en ook hier moest Van Duyse het nogal eens ontgelden. De Gentenaar had met Het oude Nederlandsche lied (1903-1908) een monumentaal en onwaarschijrrlijk goed
gedocumenteerd werkstuk afgeleverd dat het N ederlandse volkslied in
714 liederen codificeerde. Praktisch alle liederen uit het Antwerps LiedlIS

boek waar Van Duyse muziek bij had kunnen vinden, waren er in opgenomen. In zijn gedrevenheid was Van Duyse nogal eens ver van huis
gegaan om melodieen te halen - tot diep in Duitsland toe - en had hij
ook wel eens melodieen opgenomen waarvan de authenticiteit dubieus was. Kees heeft Van Duyses melodieen een voor een tegen het licht
gehouden en degene die hij niet vertrouwde, laten vervallen. Een enkele keer heeft hij de voorkeur gegeven aan de oplossing van andere
onderzoekers. Slechts voor een lied kon hij niet bij Van Duyse terecht
- maar daarvoor had Elizabeth Mincoff-Marriage een melodie gevonden. 9 Met andere woorden, Kees heeft zich niet beziggehouden met
het zoeken naar 'nieuwe' melodieen maar reeds aangedragen oplossingen kritisch geevalueerd en volgens actuele inzichten uitgegeven.
Van de 55 melodieen die we nu aan de editie van 1972 kunnen toevoegen, zagen we juist dat zo'n dertig bij contrafacten horen. IO De
overige melodieen zijn grotendeels nieuwe vondsten, hoewel er ook
enkele onder zijn die ik uit Kees' afvalputje heb gehaald. Dankzij
nieuw materiaal uit het Repertorium of van elders kon worden vastgesteld dat Van Duyse het in sommige gevallen toch bij het rechte eind
had. Echt nieuwe vondsten waren mogelijk dankzij de nieuwe ingang
op strofevorm van het Repertorium. Zo blijkt bijvoorbeeld het lied Moet
mi, lacen, dijn vriendelijc schijn (Antwerps Liedboek nr. lIO) dezelfde karakteristieke strofevorm te hebben als Souterliedeken 143. Dat maakt het
bijzonder waarschijnlijk dat het op de melodie van het souterliedeken is
gezongen - hetgeen in dit geval ook bewezen kan worden. II Laf toeverlaet Maria, sonder sneven (Antwerps Liedboek nr. 107) over de verheffing van KarelV tot keizer blijkt, met dank aan de strofische heuristiek, te zijn nagevolgd in een politiek lied van Matthijs de Casteleyn niet alleen literair-historisch interessant, maar ook goed voor een
melodie. In andere gevallen werden wijsaanduidingen gevonden die
direct of indirect tot de mel odie leidden. Een mooi voorbeeld is Antwerps Liedboek nr. 64, de liefdesklacht Hoe coemt dat bi, scoon lief, Zaet rni
dat weten. In een protestantse bundel uit 1552-1554 trof het Repertoriurn-team een schriftuurlijk liedje met dezelfde beginregel aan. I2 Dit
draagt de wijsaanduiding D'ou vient cela, een chanson van de Franse
hofcomponist Claudin de Sermisy op tekst van Clement Marot. De
karakteristieke strofevorm bevestigt dat ook de wereldlijke tekst uit het
Antwerps Liedboek op deze beroemde melodie moet zijn gezongen.
Verder is er meer dan in het verleden teruggegrepen op instrumentale
bronnen en vooral ook op meerstemmige muziek, waarbij dankbaar
gebruik werd gemaakt van de inventarisatie van Jan Willem Bonda. 13
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Op die manier zijn er bij elkaar meer dan twintig melodieen gevonden die niet in de bloemlezing van Kees en de zijnen staan of bij een
van hun voorgangers.
Ik had me erop verheugd met Kees de nieuwe oogst door te spreken. Door zijn voortijdige dood is dat tot slechts een melodie beperkt
gebleven: uitgerekend die van het lied van Regenboog en de Dood.
De melodie kwam nu eens niet via het Repertorium aan het licht, maar
dankzij transatlantische samenwerking. Na mijn eerste, onbevredigende poging het lied van Regenboog en de Dood te passen op Hoe luyde sane die leeraer opter tinnen l4 suggereerde Hermina Joldersma eens te
kijken naar een melodie bij een lied in het zogeheten Colmaarse liederenhandschrift. De melodie staat bekend als Frauenlobs Zuegeweise, al
is het onwaarschijnlijk dat Minnesanger Frauenlob (gestorven 1318)
hem inderdaad zelf heeft gecomponeerd. Op Frauenlobs Zuegeweise
werd onder meer een vijftiende-eeuws lied van een onbekende Meistersinger gezongen, dat wordt aangeduid als 'Regenbogens sterflied'.
De tekst, die begint met Ieh Regenbogn, wordt er in de mond gelegd
van de Duitse dichter Barthel Regenbogen (ca. 1300). De muziekpraktijk in het Colmaarse handschrift, dat vermoedelijk is gekopieerd
in Speyr (Spiers) bij Heidelberg rond 1460,15 is dezelfde als in bijvoorbeeld het Devoot ende profitelijek boexeken (1539): na een melodie staan
meerdere liedteksten die op dezelfde melodie gezongen worden. Ieh
Regenbogn is het tweede lied in een kleine groep die gezongen moet
worden op de genoteerde melodie Frauenlobs Zuegeweise. Ondanks zijn
mogelijk hoge ouderdom zal deze melodie ten tijde van het Antwerps
Liedboek nog gezongen zijn geweest, want het handschrift werd omstreeks het midden van de zestiende eeuw nog actief door Elzasser
Meistersinger gebruikt.
Hermina's suggestie was ingegeven doordat de aanvang en enkele
flarden van dit Meistersingerlied in de Antwerpse tekst herkenbaar
zijn, en ook meende zij in de ongebruikelijke vorm van het Antwerpse lied het Meistersingerlied te herkennen. Maar bestaat er ook een
muzikaal verband tussen de strakke, virtuoze Meistersang met zijn 17
verzen per strofe en de gehavende Antwerpse tekst die slechts vijf verzen per strofe telt, en zelfs enkele strofen met drie verzen? Wanneer
men de strofevormen onder elkaar zet volgens de Repertorium-notatie l6
ziet men de overeenkomst onrniddellijk:
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Meistersingerlied: 17
sa 4B 3a 4B SC Sd 4E 3d 4E SC 4F Sg 4 F Sg Sh 41 Sh
versie in het Antwerps Liedboek: '8
4a 4B 3a 4C Sd

De Antwerpse tekst correspondeert onmiskenbaar met de eerste vijf
verzen van het Meistersingerlied. Het verschil van een helling in het
eerste vers is in dit verband verwaarloosbaar. In de Antwerpse versie is
het rijm minder zuiver, maar dat laat zich goed verklaren uit de langdurige mondelinge overlevering die tussen beide moet hebben gelegen. De muziek bevestigt de formele correspondentie en maakt duidelijk dat de eerste vijf verzen van de Meistersang tezamen de eerste
muzikale volzin (Stollen) vormen die vervolgens met nieuwe tekst
wordt herhaald '9 :
sa 4B 3a 4B SC sd 4E 3d 4E SC 4F Sg 4F Sg Sh 41 sh
a
a
~
~
a'
(In dit schema geven de Griekse letters muzikale secties weer.)

De vijfregelige strofen uit het Antwerps Liedboek maken kennelijk aileen
gebruik van het begin van de melodie. De rest zal in het proces van de
mondelinge overlevering verloren zijn geraakt, zou men zeggen.
Nu is vastgesteld dat we de melodie aan het Colmaarse hand~chrift
kunnen ontlenen, resteren nog drie problemen. Ten eerste lijkt de Antwerpse versie soms te veellettergrepen per vers te hebben - een algeme en probleem bij dergelijke oude liedteksten, dat kan worden opgelost door waar nodig noten te splitsen. Ten tweede zijn er nog de twee
Antwerpse strofen met slechts drie verzen (de strofen 6 en 8) die niet
op de vijfregelige melodie passen - maar weI corresponderen met de
laatste drie frasen van de oude melodie (het gedeelte Sh 41 Sh). Dit
melodie-einde herneemt muzikaal grotendeels het begin. Wellicht
hebben er twee fragmenten van de melodie, begin en slot, de tand des
tijds tot in de zestiende eeuw doorstaan.
Ten slotte - derde probleem - is in de muzikale notatie van het Colmaarse handschrift het ritme niet gegeven.voor een mod erne uitgave
is dat echter wel gewenst - anders worden uitvoerders aan hun lot
overgelaten, terwijl men van de muziekeditor mag verwachten dat
deze een enigszins gefundeerde interpretatie kan geven, aile onzekerheden ten spijt.20 Bij zo'n ritmisering spelen ervaring, stijlgevoel en
smaak een rol, en ik besloot mijn eerste probeersel voor te leggen aan
Kees, die over al die zaken beschikte. Hij gaf schriftelijk antwoord en
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stelde voor de noten aan het einde van de (overvolle) regels langer te
maken. 'Dat maakt het ook wat minder hijgerig', schreefhij er terecht
bij. Met Kees' veranderingen - ze waren het laatste wat ik van hem
vernam - druk ik hieronder dan de muzikale reconstructie van het lied
van Regenboog en de Dood af. (LPG)
In het voorjaar van 1978, tijdens mijn studie aan Princeton University,
kreeg ik van mijn promotor Michael Curschmann de opdracht in verband met een college over de 'Hildebrands-Stofin Sage, Epos und Lied'
onze graep iets te vertellen over Het Antwerps Liedboek. 87 melodieen op
teksten uit "Een Schoon Liedekens-Boeck" van 1544. Dat was het begin van
mijn langdurig liefde voor het laatmiddeleeuwse lied, die uiteindelijk
leidde tot persoonlijk contact met de editors van die editie, vooral met
Kees Vellekoop. Na een kennismaking in 1996 vroeg ik, op advies van
Louis, enigszins aarzelend aan Kees of hij wilde bemiddelen voor een
jaar studieverlof in Utrecht. Op zijn kalme, vriendelijke manier deed
hij dat gewoon. Hoewel wij elkaar tijdens dat jaar niet veel gesproken
hebben, ben ik hem nog altijd dankbaar voor dat jaar, dat tot nauwe samenwerking en vriendschap met verschillende neerlandici leidde, onder anderen met Dieuwke van der Poel en de collega's die aan de nieuwe editie van het Antwerps Liedboek werken.
Van de honderden boeiende puzzels die de liedjes in het Antwerps
Liedboek opleveren, zijn mijn favorieten diegene waarvoor oplossingen
buiten de grenzen van het huidige Nederland moeten worden gevonden. Daarander beyond zich al van begin af aan Och Regenboge, in aile
opzichten een lied waar geen touw aan vast te knopen leek. Zo ook
het oordeel van Knuttel in 1906: 'Regel voor regel moge tamelijk begrijpelijk zijn, als geheel heeft dit lied slot noch zin. Is zoo iets nu inderdaad gezongen?We moeten het wel aannemen, waar naast deze een
tweede lezing staat, die slechts op ondergeschikte punten afwijkt en
zoo mogelijk een nog onzinniger geheel geeft'. 2I Knuttel wees op het
Duitse Meistersingerlied Ich Regenbogn en opperde tegelijk een verklaring voor de grate verschillen tussen deze twee liederen: miss chien had
er een Duitse navolging bestaan die nieuwe strafen aan enkele regels
van het Duitse Meistersingerlied had vastgeknoopt, en was het 'Antwerpse'lied van Regenboog en de Dood een Nederlandse vertaling
van dat tweede (niet overgeleverde) Duitse lied.
Na Knuttel hebben onderzoekers het lied op verschillende manieren benaderd, meestal door op gelijksoortige teksten te wijzen. Marriage ontdekte in het British Museum een Duits lied, gedrukt op een
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los blaadje in 1550 en te zingen'in des Regenpogen plaen Thon'; het
gaat over de Dood die in zijn werk geen onderscheid maakt tussen de
standen. 22 Marriage zelflegde geen verb and met het N ederlandse lied,
maar Johannes Koepp wees in 1929 op de thematische overeenkomst.
Verder noemde Koepp een soortgelijke dialoog die aan de Meistersinger Regenbogen toegeschreven werd: weliswaar een heel ander gedicht, maar de overeenkomst in thematiek, dialoogvorm en enkele
motieven is opvaIlend genoeg. 23 Theodor Enklaar boog zich over de
traditie van de dodendans en probeerde daaruit de duisterheden in het
N ederlandse Regenbooglied te verklaren: zo zouden de 'drie vorsten
hoochgeseten' (strofe 3) 'een herinnering aan de drie levenden zijn, die
sinds het ontstaan der legende als voorname heeren en sinds de veertiende eeuw te paard voorgesteld worden'. 24 Tenslotte vond ik in het
Deutsche Volksliedarchiv in Freiburg een lied op een los blaadje, gedrukt in Straatsburg bij Jakob Frohlich rond 1540. Dit lied is niet aIleen
een gesprek tussen de Dood en een (rijke) man, maar he eft ook de eerste strofe en enkele motieven gemeenschappelijk met het Nederlandse lied: '0 Regenboge, wo thuon ich hin mein synne / Ich hab verzert
meine jungen tag / So gantz on ungewinnen / Will ich dem hochsten
Kiinig klagen / Ich forcht rnich seer, der starcke himme1fUrst der werd
rnich schlahen'. 25
Vanuit de invalshoek van de tekst gezien, is uit dit alles de conclusie
te trekken dat zich (om welke redenen dan ook) in de late Middeleeuwen rond de ooit historische persoon Regenbogen een groep teksten
uitkristalliseerde, die losjes het thema memento mori met het verzet van
de mens tegen de Dood combineerde, al dan niet in de vorm van een
gesprek. Het Nederlandse lied leek in dit verband weI interessant als
een van die teksten, maar verder viel er niet veel te zeggen over het lied
zelf. En zingen - behalve dan uiterst onbeholpen op de muziek van
Hoe luyde sane die leeraer, want behalve het probleem van de extra regel
waren er ook nog de strofen met drie regels -leek uitgesloten.
In verband met het interdisciplinaire werk aan de nieuwe uitgave
van het Antwerps Liedboek heb ik de gegevens nog eens bekeken. Het
viel rnij op dat het Regenbooglied uit het Antwerps Liedboek van 1544
en het Duitse lied van 1540 meer gemeen hebben met het oudere
Meistersingerlied Ich regenbogn dan alleen het begin en enkele flarden
van inhoud. Met name vanuit de invalshoek van de vorm werd duidelijk dat aIle drie teksten uit onderde1en van 5 en 3 regels opgebouwd
waren. Het Meistersingerlied voIgt getrouw de vormvoorschriften van
zijn genre: het bestaat uit drie delen, twee gelijke Stollen van elk vijf
120

verzen, afgerond door een Abgesang van zeven verzen, dat zich op zijn
beurt weer laat splits en in twee delen van vier en drie verzen. Hierin
ligt de verklaring voor de anders problematische vorm van de twee
zestiende-eeuwse liederen: de strofen van vijf verzen corresponderen
met de vorm van de Stollen, de strofen van drie verzen met het laatste
deel van het Abgesang. De juistheid van deze waarneming wordt bevestigd door de versie van het Nederlandse Regenbooglied in handschrift Brussel II,263I, die ook strofen van 6f vijf 6f drie verzen heeft.
Bovendien valt in deze weliswaar gehavende teksten hetzelfde patroon
van afwisselende regellengte (gemeten in heffingsaantallen) te herkennen, hoewel niet perfect.
Doorslaggevend is bij dit alles de muziek: dat het melodie-einde van
het Meistersingerlied muzikaal grotendeels het begin herneemt, past
bij het bestaan van strofen van vijf en drie regels. Deze muzikale herhaling zou ook het idee van Knuttel kunnen versterken, ofSchoon niet
bewijzen, dat er ooit een Duits lied heeft bestaan, een navolging waarin nieuwe strofen aan enkele regels van het Duitse Meistersingerlied
waren geknoopt. Dankzij de melodie kunnen wij ons voorstellen dat
zo'n lied gebruik maakte van twee fragmenten van de oorspronkelijke
melodie, begin en slot. Kennelijk is het dankzij de melodie dat de 'zersungen' teksten waarover wij beschikken, hebben kunnen overleven
tot in de zestiende eeuw. (HJ)
LOUIS PETER GRIJP
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Antwerps Liedboek nr. 127, strofen 4 en 5.
ZieVellekoop &Wagenaar-Nolthenius 1972.
Zie Literatuuropgave. Tijdens de samenstelling van het Repertorium werkte vooral documentaliste Jeske van Dongen aan de beschrijving van liederen uit het Antwerps Liedboek.
De teksten van deze uitgave zijn bezorgd door Dieuwke van der Poel (eindredactie), Dirk
Geirnaert, Hermina Joldersma en Johan Oosterman, de muziek door Louis Peter Grijp.
Het geheel verschijnt in het kader van de Deltareeks in 2004 bij uitgeverij Lannoo in Tielt.
Aldus Wim Gerritsen in zijn toelichting in dee! 2 van de uitgave van 1972,.p. xxxiii.
In de Souterliedekens is dit streven voor de 150 psaImen in beginsel gerealiseerd, maar voor
de daarop volgende bijbelse gezangen heeft de berijmer nogal eens teruggegrepen op een
eerder voor de psalmen gebruikte melodie.
ZieVan Duyse 1903-1908.
Helene Wagenaar-Nolthenius was het project gestart als doctoraalwerkgroep in de opleiding Muziekwetenschap, waarbij de begeleiding van de studenten vooral door de jonge
docentVellekoop geschiedde. Hij heeft het bijeengebrachte rnateriaal ook voor de uitgave bewerkt.
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Antwerps Liedboek nr. II: Al am die liifste boele mijn. Zie Mincoff-Marriage 1922:200- I.
Waarschijnlijk zagVan Duyse niets in de plichtmatige poezie van het lied; de melodie was
gemakkelijk genoeg te vinden in de Souterliedekens.
Simpel maar niet helemaal juist gesteld, telt het Antwerps Liedboek 32 contrafacten en 23
modellen. Omdat de verhouding model-contrafact lang niet altijd helder is kan men beter zeggen dat er 23 melodieen bekend zijn waar meer dan een tekst op gezongen werd
(ofkon worden, er zijn enkele twijfelgevallen); in totaal gaat het om 55 Iiedteksten die op
die 23 bekende melodieen gezongen werden.Verder zijn er nog 12 Iiedteksten die moeten zijn gezongen op in totaal 3 niet teruggevonden melodieen. Een overzicht vindt men
in de nieuwe uitgave onder de titel'Liederen die op dezelfde melodie zijn gezongen'.
De melodie van souterliedeken 143 komt overeen met de tenor in een vierstemmige compositie van Jacob Obrecht met de titel Moet my lacen vriendelie sehijn.
Deze bekende figuur noemt men'initiele ondening'. Het gaat praktisch altijd om contrafacten.
Zie Bonda 1996.
Antwerps Liedboek nr. 55; dit lied heeft strofen van vier regels. Daarmee werd een suggestie gevolgd van Van Duyse 1903-1908: III,2436, en van Knuttel 1906:492: beiden opperden de mogelijkbeid om het lied door herhaling van de vierde regel op de melodie van
Hoe luyde sane die leeraer aan te passen. Ook het Repertorium legt dit verband: zieT5647 en
M0346.
Zie de beschrijving van B. Wachinger, 'Kolmarer Liederhandschrift' in Ruh 1978-2000:
V,28-39.Voor een facsimile-uitgave zie Miiller, Spechder & Brunner 1976. De melodieen
zijn uitgegeven in Runge 1896.
De cijfers stellen het aantal heffingen per vers voor, de letters het rijmschema, waarbij
hoofdletters mannelijk en kleine letters vrouwelijk rijm uitdrukken. De noteringswijze is
die van het Repertorium en de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut, die
weer ondeend is aan de 'voetenbank' van mijn dissertatie.
Gebaseerd op de eerste strofe, hs. Colmar fo1. 237r (transcriptie H.Joldersma):
sa leh regenbogn war det ieh myne synne
4B Ieh han verzeret myn jungen tag
3a yn grossem vngewinne
4B maria muter iell dir clag
5c miell wil noeh himmelsehen freuden dursten
5d Herfrauwenlop ieh sing in uwerem done
4E mit vrlob daz sij veh geseit
3d got an dem cruze frone
4E so vii der martel dureh uns leit
5c nu' forht iell ser den stareken hymmelfursten
4F Ieh bin vnfro myn freu' de ist kleyn
5g daz clage ieh dir du cro'n ob allen wiben
4F vnd sprieht Got ia so sprieh du neyn
5g 'lyt lasz vns frouw von dinen gnaden dribe'l
5h all in den krieg soltu dieh junifraw jleehten
41 wann got swindes zornes pligt
5h so soltu frauw in kriften vu'r uns feehten
Een zo zersungen lied is moeilijk in een objectief, dat wi! zeggen door iedereen herhaalbaar, strofeschema te vatten. Voor de heffingsaantallen is hier per versregel het gemiddelde genomen van alle vijfi:egelige strofen van het lied. Bij de vasts telling van het rijrnscherna zijn klinkerrijmen als gewone rijmen beschouwd.
Runge 1896:104-5 brengt na het vijfde vers terecht een herhaling aan, die in het handschrift niet of niet duidelijk is aangegeven.
Er zijn ook editors die uit principe geen ritrnische interpretatie geven, zoals de trouverespecialist Hendrik van der Werff (1972, hoofdstuk 3).

21 Knuttel 1906:494. De tweede versie van het Nederlandse Regenbooglied is te vinden in
handschrift Brussel KB II,2631 fol.41v (7 strofen, waarvan 3 met 5 verzen,4 met 3 verzen;
de twee laatste verzen van elke strofe worden herhaald; v~~r de tekst zie Repertorium
T5647 ofhttp://www.ucalgary.ca/--joldersm/son~36.htrn).
22 Marriage 1900:249. "Ein Lied von dem Todt/Wie er aile Stande der Welt hinweg nirnpt";
British Library, Shelf # 1I51S.a.48.(I.).
23 Koepp 1929:194-7. Dit gedicht, dat als voIgt begint: "Der Tot quam zuo mir heim und
wolte treten mich I ich sprach: 'ach lieberTot, waz moht ez helfen dich?' "bevindt zich
ook in het Colmaarse handschrift. Het is herdrukt in Hagen 1836-1861: III,345-6, en in
De Boor 1965:550-2.
24 Enklaar 1943: 198-200.
25 Uit de nalatenschap van Ludwig Uhland in de UB Tubingen, geciteerd naar M99 7-" van
het Deutsche Volksliedarchiv; met dank aan Barbara Boock voor het recente opsturen van
aile gegevens.
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BIJLAGE
I.

"Oeh Regenboge, waerop stelt die jonghe helt zijn sinnen?"
"Ie heb verteert mijn jonghe juecht,
Mijn goet ende al dat ic ean ghewinnen.
Die eerste Jonifrouwe, die was claer,
Dats Maria, die hooehgeloofde Coninginne. "
2.

"Staet op, sondaer, hier is te lange geslapen!"
"Ons heer God die verleme mi eenen man,
Die mi sal helpen waken;
Ons Heer God die verleene mi eenen man,
Die mi mijn helm, mijn wapen op sal binden.
3·
Noeh weet ick drie vorsten hoochgeseten:
Dat zijn drie heylige dagheslichten.
Daer so wert bi gheleken,
God Uzder, God Sone, God Heylighe Gheest.
Die roepen wi aen in allen onsen nooden. "
4·

Die jongeline sprac: "0 Doot, maeh ie met u niet verdinghen?
Ie wil u gheven wat ic hae
Ende wat ie ean ghewinnen.
Ie wil u gheven silver ende root gout,
Dat ghi mi laet leven met mijnder vrouwen!"
5·

Die Doot sprae: "Met mi en is geen verdingen:
Die aerde en wil u niet langer draghen,
Die lueht wil u verslinden.
Maeet u bereyt, ghi jongelinck!
Die doot eoemt met craehte aenghedronghen. "
6.

Die ionghelinek spraek: "0 Doot, en maeh ie met u niet verdinghen,
So sette iet op Gods ghenade
Ende op Maria, die hooehgeboren Coninginne."
7·

Die doot sprac: "Ie heb gedient der werelt so lange
Om ems so rijeker heeren souto
Watgqfhi mi te loone?
Mer een lijnen cleet ende clockengheclanck,
Ais ick van deser werelt moeste seheyden. "
12

5

8.
Die jonghlinck sprack: "Och Doot, en sedt mi niet op een eynde
Ghelijck men die verloren kinderen:
Gheschiede mi dat, so waer mijn vruecht gans ten eynde. "

,"
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