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26- 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.
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De driejarige Fransje Vanden Cruycen zingt een lang lied
over de martelaren van Gorkum

Geuzen- en antigeuzenliederen

Aì op driejarige leeftijd ondervindt Franciscus Vanden Cruycen aan den lijve de praktische
gevolgenvan de religieuze en politieke spanningenvanzijntljd.Zijn ouders zijn na het
uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog (rS68-r6+8) van Antwerpen naar Luik verhuisd, om
buiten de invloedssfeer van de protestanten te blijven. Luik is in tegenstelling tot het
oproerige Antwerpen de 'oude' leer, het rooms-katholicisme, trouw gebleven. In hun
nieuwe woonplaats worden de Vanden Cruycens uitgenodigd bij Laevinus Torrentius, de

vicaris-generaal van het bisdom Luik. Ook kleine Fransje mâg mee. Er wordt een diner
gehouden waarbij vele prominente stadsgenoten aanwezig zijn.

Wanneer de maaltijd vordert, zoekt men verstrooiing. De keuze valt op Fransje
die, zo jong als hij is, bijzonder goed liedteksten kan onthouden. Hï¡ zingt een lied over
de geschiedenis van de martelaren van Gorkum, rooms-katholieke geestelijken die door
de geuzen op gruwelijke wyze om het leven waren gebracht. Men luistert vol aandacht
naar de peuter die bewonderenswaardig tekstvast is en het lied met veel gevoel voor-
draagt. Maar dan komt de derde strofe, met daarin de zinsnede 'Lummé, den tiran groot'.
Dat heeft betrekking op de graafvan Lume¡ de aanvoe¡der van de watergeuzen. De con-
sternatie onder de dinergasten is groot. Onder de aanweztgen bevinden zich namelijk
bloedverwanten van Lumey, voor wie deze tekst uiterst pijnlijk is. Van alle kanten wordt
Fransje gemaand om op te houden, maar het anders zo gezeglilke kereltje zingt stug
door. De gasten zijn gedwongen de resterende strofen aan te horen, alle zevenentwintig.

De troebelen die in de Opstand resulteerden, waren begonnen in 1566, toen de

onvrede met de Spaanse landheer en zijn strikte beleid inzage godsdienst 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 volgelingen de edelen
'gueux' noemde, bedelaars. De edelen vatten het scheldwoord op als eretitel - als 'geu-
zennaam'inderdaad. In deze jaren zongen medestanders van de geuzen politieke 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 joncl< endeteere, I Smijt alle vreucht onder devoet, verhaalt van de gra-
ven vân Egmond en Hoorne, twee edelen van het Verbond, die in r5 67 op instigatie van
Alva ter dood werden gebracht op de Grote Mârkt 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

Noch kníelde hr¿ ten seluen stonde

Oock wqs hg in't roode ghecleedt,

Sijn o o ghen h eeft hy selu e u erb o n àen

Met eenen syden sluyàr Godt weet,

Tot steÍven washr¿ welbereedt,

Den scherprechter was daer ghesonden

En dede justítie ick segghe u bescheet.

Oorlof l=vaarwell ghg Mans enuÍouwen

Al-hier ghecomen om't hooren't gecloch,

Beweent des Heercn doot met rouuJen 1

Hoewel datniemantbeteren en mach,

Maer Laet ons Godtbidden sonder uetdrach,

Dothg Regeerders sende vol ttouwen,

Die't Lant beschermen nacht ende dach.

Vanaf 1568, 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'fìelen' (schooiers):

In Spaengien en zijnt maer Fielen,

Daer Loopen sy met Kacl<hielen [- in armoede] ,

AL zijnse hier groot gheacht:

Vol Lugsen ist dat sy crielen,

Tzijn mooñenaers der Sielen,

Ghespuus om te vullen die kocht

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

zenlied. Een onbekende dichter had het tussen 15 68 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 offìciële gelegenheden. Behalve het Wilhelmus zijn
meer dan honderd andere liederen uit de eerste decennia van de Opstand 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. Het verhaalvan Cornelis Pietersz laatzien hoe dit in zijn werk ging. Deze zeventien-
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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

Frans Hogenberg.
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jarige verkoper van liedbladen werd op r december r567 in Harlingen gevangen gezet
wegens het zingen van 'schandelijke' liedjes. Sinds kort werd tegen de uitdragers van de
nieuwe Ieer hard opgetreden en Cornelis Pietersz was een van de eerste slachtoffers. Hij
werd betrapt met verboden liederen bij zich. Bij het rechtbankverslag, dat nog steeds
wordt bewaard in het stadsarchief te I(ampen, bevinden zich drie liedstroken als bewijs-
materiaal, geknipt van vellen met drie kolommen. Uit het verslag blijkt hoe Pierersz aan
die stroken kwam. Hij vertelde dat hij via tussenpersonen drìe 'sorteringen'liedjes had
gekregen, drie liedjes dus in verscheidene exemplaren. Nadat hij alle blaadjes ofstrookjes
had verkocht, liet hij met het verdiende geld in Steenwijk de liedjes herdrukken, maar
liefst in duizendvoud. Deze liedjes had hij in steden en dorpen aan de man gebracht en,
ter bevordering van de verkoop, overal gezoîgen,

Op deze manier verspreidden de geuzenliederen zich snel. Omstreeks r574 wer-
den diverse liederen gebundeld in het zogeno emde geuzenliedbo¿k. Dit boekje beleeftle her-
druk op herdruk en werd gaandeweg geactualiseerd en uitgebreid: de latere drukken uit
het midden van de zeventiende eeuw zijn meer dan twee keer zo dik als de oudst overge-
leverde druk uit t576llZ.Soms ook werd het geuzenliedboek in rwee of zelfs drie delen
uitgegeven. uit de period e tot ú87 (dus ruim na het einde van de Tachtigjarige oorlog)
zijn meer dan dertigverschillende uitgaven overgeleverd, en er zijn er zeker meer ge-
weest. De ìiederen stonden in de boekjes geplaatst in min of meer chronologische volgor-
de: ze vormden zo een geschiedenis van de Opstand in liederen.

De geuzenliedboeken verschaffen ons een bonte verzameling liederen: verhalende
liederen over het verloop van de strijd, martelaarsliederen, klaagzangen, spotliederen,
aanklachten, geestelijke liederen, enzovoort. Daarnaast zijner geuzenliederen bewaard
die nooitin geuzenliedboeken zijn opgenomen, maar op losse blaadjes of in andere
geschriften. Dat geldt bijvoorbeeld voor de liedjes van Cornelis Pietersz en voor het aan-
gehaalde lied over de onthoofding van Egmond en Hoorne. Al deze liederen hebben met
elkaar gemeen datze door geusgezinden gedicht en gezongen werden. De teksten zijn
dan ook antikatholiek en ânti-spaans ge4ind, vooral die uit de vroegste periode, toen de
strijd het hevigst was en op Hollandse en Zeeuwse bodem werd uitgevochten - de provin-
cies waar de meeste geuzenliedboeken werden gedrukt. In de zeventiende eeuw spreekt
uit de liederen vooral een calvinistische en pro-orangistische gezindheid. Het worden dan
meer en meer partijliederen waarmee men zich profileerde ten opzichte van tegenstân-
ders van de stadhouders. Toen bijvoorbeeld Johan van Oldenbarnevelt, de remonsüanrse
raadspensionaris die een conflict had met stadhouder prins Maurits, in t619 werd ont'
hoofd, werd dat in geuzenliederen verdedigd en zelß toegejuicht: Van Oldenbarnevelt
zou het vaderland aan Spanje hebben willen verraden. Met andere woorden: de calvinis-
ten eigenden zich de Opstand toe en daarmee de geuzenliederen, die in de eerstejaren
ook uit andere protestantse groeperingen - lutheranen, doopsgezinden - waren voort-
gekomen.

Het geuzenlied kan niet los worden gezien van andere liederen uit de zestiende
eeuw, waârvan er duizenden in handschriften, gedrukte boekjes en blaadjes bewaard zijn
gebleven. De geuzen waren niet de enigen die politieke bedoelingen hadden met hun lie-
deren: er werden verscheidene controverses uitgevochten met behulp van het lied, zoals
die tussen calvinisten en doopsgezinden, ofremonstranten en contraremonstranten.

1578 * GEUZEN. EN AI{TIGEUZENIIEDEREN 777

LINKS

2 Hoott Ioe ght¿ mínsrhen groot en

clegn, te zingen op de melodie van
Vader onse in Hemelríjck. Een van de

d¡ie verboden liedstroken die de

zeventienjarige liedjeszanger
Cornelis Pietersz bij zich droeg
tijdens zijn aanhouding, r567.

RECHTSBOVEN

a Titelpagina van het oudst be-

waard gebleven geuzenliedboek, dat
dateertvan eind 1576 ofbegin g77.

RECHTSONDER

¿ Man en vrouw die op straat lied-
jes verl<open. Goed te zien is dat de

licdbladen in stroken zijn geknipt,
nct zoals die van Cornelis Piete¡sz.
(vgl. afbeelding z). Detail van de

titclpagina van Hendrick Aertsz. van
lìoxtcls Lustighe dmour¿us¿ Ii¿d¿k¿ns,

Iìottcrrlrnr c¡. r6oo.
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De geuzenliederen lokten reactie uit: de Spaansgezinden schreven antigeuzenliederen.
Hieronder bevinden zich dezelfde soorten liederen als bij de geuzen, alleen zijn er veel

minder van overgeleverd, wellicht ook omdat de antigeuzenliederen nooit zijn gebun-
deld. Een voorbeeld vinden we in een pamflet uit r6zz, Dentochtvan debrundtstichters. Toen

de latere Hollandse stadhouder Frederik Hendrik in dat jaar al plunderend en brandstich-
tend door Brabant trok, dichtte de rooms-katholieke publicist Richard Verstegen een sar-

castisch lied, dat hij in de mond van dansende duiveltjes legde. De duiveìs prijzen stad-
houder'Henricus' als een dappere held:

Hendricus uøn Nassouue. is eenen uromen HeIt.

Hg is ons wel getouwe, en dient ons zonder Gelt,

Hy destrueert de Landen, en stícht een tweede Hel,

Metl(ercken te uerbranden, hy àoet zijn dinghen wel.

t...1
Neerlandse huguenotten schenden hun eigen land,
't Zijn vieríg patríotten, zij steken 't aI in brand

Deze duiveltjes zijn natuurlijk de brandstichtende geuzen. Interessant is de melodie waar-
op het lied gezongen werd. Bij hetvervaardigen van nieuwe liedteksten werden door-
gaans bestaande melodieën gebruikt, zodat men meteen kon meezingen. De meeste lied-
boeken uit de zestiende en zeventiende eeuw bestaan dan ook alleen uit tekst. Boven een

lied werd aangegeven op welke wijs het gezongen moest wo¡den. Het bovengenoemde
lied is ook zo' n contrøjact Het heeft weliswaar geen echte wijsaanduidin g, maar de melo-
die is gemakkelijk te ¡aden: het Wilhelmus. Dat is namelijk in de liedtekst ingebakken:
van 'Wilhelmus van Nassouwe' maakt Verstegen 'Henricus van Nassouwe' en in de rwee-

de regel hergebruikt hij 'Den vaderlant getrouwe' als 'Hy is ons wel getrouwe'. De auteur
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heeft zo gebruikgemaakt van de tekst van z1n
voorbeeldlied op een manier die 'initiële ontle-
ning'genoemd wordt. We hebben hier dus een
antigeuzenlied op de melodie van het 'getzen-
lied der geuzenliederen'. De onmiskenbare ver-
wijzingnaar het beroemde geuzenlied maakt de
spot alleen maar groter: het Wilhelmus wordt
geparodieerd.

Met het Wilhelmus zelf is iets vergelijk-
baars aan de hand. De tel<stwas geschreven op
de Franse melodie van een liedje over een po-
gingvan de hugenoten (zoals de Franse protes-
tanten werden genoemd) om de stad Chartres te
bezetten. Dit beleg, dat onder leiding van de
prins van Condé stond, werd een 'folle entrepri-
se' (zotte onderneming) genoemd. De poging
mislukte inderdaad schromelijk. Op deze'wijze
van Chartres', die door de protestanten als vij-
andig moet zijn ervaren, werd korte tijd later het
Wilhelmus gedicht- een onmiskenbaar protes-
tants lied. Het gevaar dat van het oorspronkelijke
Iied uitging, werd zo geneutraliseerd. Door het
succes van het Wilhelmus en de vele contrafacten
die men er in geuzenkringen op schreef werd
de melodie als het ware de herkenningsmelodie
van de geuzen, zoals boven al aangegeven. De
dichter van het Frederik-Hendriklied was zich
daarvan natuurlijk bewust en gafzijn eigen wen-
ding aan het lied. Hij schreef eentegenlied, een
lied dat duidelijk gericht is regen de eigenlijke
gebruikers van de melodie. Hij reageerde dus op het wilhelmus met zowel tekst als
muziek en die combinatie maakte zijn lied veel indringender dan wanneer hij geheel
nieuwe woorden op neutrale muziek had geschreven.

Niet alle liedjes waren zo subtiel. Rechttoe rechtaan schelden en protesteren deed
men ook: 'o Prince van oraengien / Hoe misselycken vuert ghy u sweert' of 'welc een
tirannie isser opgheresen, / Deur den Prince mispresen al van Orange fell'En natuurlijk
werd de eigen partij bejubeld, net zoals de geuzen dat deden. Bij het lied Den spaenschen
coninck es clmen int lont I viuerc papist, een contrafact op het geuzenlied De prins uan
orangien is te uelde ghecomen, lviue le geus wordt de populaire kreet 'vive le geus' handig
omgezet in het tegenovergestelde.

Vele geuzen- en antigeuzenliederen werden gedicht naa¡ aanleiding van een actu-
ele gebeurtenis en waren zodoende letterlijk gedateerd. Toch was sommige liederen een
opmerkelijk lang leven beschoren. Voor beide partijen was de Opstand vân groor, blijvend
belang, hetzij in positieve of negatieve zin. De Opstand wordt beschouwd als de aanzet
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6 Executie van de martelâren van
Gorkum, g |ulit57z. Nadat de

watergeuzen Den B¡iel hadden
veroverd, koos Gorkum (Gorin-
chem) de zijde van de opstand.
De katholieke geestelijken werden
e¡ gevangen genomen en op bevel
van de aanvoerder van de geuzen,
Lumey, in een turfschuur ophangen
Schilderij van A. Aprili naar
Cesare Fracassini, r867.s Den tocht uan debrandtstíchters in

Ilrobonl, onder aanvoering van de

I lolhncìse stadhouder Frederik
I lcnrlril<, r3 nrei r6zz. Links kijken
clrr¡rscndc clL¡ivcls toe die een sar-
clstisch r¡tti-Wilhelmus zingen

l(¡¡tìrolicl< ¡rrnrfìct uit r6zz.
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Iiteratuur
Over het lied van de martelaren van

Gorkum en het optreden van Fransje

schreef G. Hesse O.F.M. 'Het lied
van Rutger Estius op de H.H. Mar-
telaars van Gorcum gedrukt bij
Willem Iacobszoon te Amsterdam
in r575', in: De Katholiek r45 (1914),

p. 2go-315. De geuzenliederen die

voorkomen in de verschillende uit-
gaven van het geuzenliedboek zijn te

vinden in E,T. t(uiper en P. Leendertz

Ir., Het Geuzenliedboel<, z dln., Zut-
phen r9z4-r925. Voor een bloem-
lezing met liederen van beide zijden
zie W.l.C. Buitendijk, Nederlcnds¿

stríjdzangen 5 z 5 -r648, Culemborg

ry77, en J. van YIoten, Nederlandsche

geschiedzangen, z dln., Amsterdam
1852. Een zestiende-eeuws hand-
schrift met antigeuzenliederen werd
uitgegeven door Ph. Blommaert,
Politíeke balladen, refercinen, Iiederen en

spotgedichten, Gent r847. L.P. Grijp
schreef 'Van geuzenlied tot
Gedenck-clanck', in: De zeuentíenàe

eeuw rc Ggg4), p. rr8-r3z en 266-

276. Over de receptie van het Wil-
helmus zie Martine de Bruin, 'Het
Wilhelmus tijdens de Republiek', in:
L. P Grijp (red.), Notionol¿ Humnen:

FIet Wilhelmus en zijn bur¿n (thema-

num nrer van Volkskundíg Bulletín z4.t
(r998), n. r6-42, en P. Leendertz )¡.,
llet'Wilh¿lmus udn Ndssourr¿' met

uerklnring rn historischetoelichtíng,

Zutphen r925.

tor de vorming van de Nederlandse staat. Het geuzenliedboek heeft hierin zijn eigen aan-

deel gehad. Hetvormde een minigeschiedenis van de Opstand en daarmee een gedenkte-

ken van de gruwelijkheden begaan door de Spanjaarden, die niet uit de 'memorie' van de

jongere generaties mocht verdwijnen. /ongeren in de Gouden Eeuw hadden immers de

heldendaden van hun ouders ofgrootouders tijdens de slag op deZuiderzee ofhet beleg

van Haarlem niet meer meegemaakt. Dat gold ook voor het andere kamp: het geuson-

vriendelijke lied dat Fransje in 1578 zong is bijvoorbeeld nog tot ruim in de zeventiende

eeuw genoteerd.
Gedurende de achttiende eeuw raakten de geuzenliederen en hun tegenhangers in

vergetelheid. In de negentiende eeuw met zijn romantiek en nationalisme werd echter

met nostalgie teruggekeken naar de wordingsgeschiedenis van de Nederlandse staat (zie

p. 476). Eén liedboek sprong er toen uit: de Nederlandtsche Gedencl<-clanck uit 1626 van

Adriaen Valerius. De Veerse notaris had vele nieuwe historieliederen geschreven en die

samen met enkele bewerkte originele geuzenliederen op fraaie wijze uitgegeven. Hoewel

zijn boek in de zeventiende eeuw in het geheel niet aansloeg, werd een aantal van de lie-
deren in het laatste kwartvan de negentiende eeuw populair als vaderlandse liederen, die

op school werden aangeleerd en bij nâtionale vieringen âangeheven. De beschaaftle natio-
nale en christelijke toon sprak zelfs meer aan dân de volkse rijmelarijen uit het geuzen-

liedboek, dat in die tijd overigens ook herdrukt werd. De Valerius-liede rcn zijn nu nog te

vinden in bundels als Kun je nog zingen, zing don mee enHetliedboek der kerken. Het bekendste

lied uit Valerius is, uiteraard, het Wilhelmus. Zijn versie van de melodie is tegenwoordig
de offìciële (zie p. S¡6). Maa¡ ook enkele andere liederen vân hem zijn nog bekend. De

oudere generatie Nederlanders kan zingen van 'Berg op Zoom / houd u v¡oom' (uit het
lied Merck toch hoe sterck) en 'O Nederland let op uw zaak' . Verder dan de eerste strofe komt
vrijwel niemand meer. Dat iemand van een vâderlands lied dertig strofen uit het hoofd
zou kunnen zingen, zoals ooitFransje Vanden Cruycen, is bijna ondenkbaar geworden.

DcpM MARTINE DE BRUIN
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z GraaFWillþm van Lume¡ aan-
voerder van de watergeuzen, afge-

beeld als veroveraar van Den Briel
(t572) in een zestiende-eeuwse
genealogie van de familie Van

Wassenaer.

Discografie
Het liedje van de dansende duivel-
tjes, het Wilhelmus en vele andere
geuzen- en antigeuzenliederen zijn
te vinden op de cd vân Câmerata
Trajectina en Ensemble Oltremon-
tano, DeVted.e vafl Munster polítieke

muziek uít deSo-jaríge oorlog (oro
6o48; rggS). Eerder maakte Came-

rata Trajectina de lp's Die tgrcnng

uerd.rijven (vN ¡rr/Eurosound ¡s
46.426 i tg7 g en Will¿m v an Or anje
(Clavigyam wrv84o3 ; rg84).
Valerius' liederen zijn ook opgeno-
men door The musick's monument
vocal ensemble, A musical p ortr aít
gallery: The Habsbwgs and the House

oJOrmge (twee cd's en cd-rom).
Liederen van Valerius zijn ook veel
in koorzetting opgenomen, bijvoor-
beeld door het Westlands Mannen-

koor en andere koren, Vclerius'

G eàenck- clanck: z 6 u aderlandse

liederen (rørnn z9 g z69; tggT).
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