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VNK viert 25-jarig bestaan
In het roerige jaar 1989
verdwenen niet alleen
het Ilzeren Gordijn, de
Berlijnse Muur en de
Chinese hoop op het
Plein van de Hemelse
Vrede, maar verdwenen ook de traditionele scheidslijnen tussen
mens en van uiteenlopende confessionele
achtergrond, die zich beroepsmatig of uit liefhebberij bezighielden met de
kerkgeschiedenis.

Omslag van de allereerste

Op 22 april van dat jaar werd in de Goudse Sint-]anskerk
de landelijke Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
opgericht. Ruim tweehonderd aanwezigen von den elkaar in
een streven om de bestudering van de kerkgeschiedenis in
ons land op aile niveau's te stimuleren en de kennis erover
te verspreiden. Nu, 25 jaar later, gaat de VNK op 11 oktober
aanstaande terug naar de plek waar het allemaal begon, om
terug te kijken wat er in die kwart eeuw bereikt en veranderd
is op het vlak van de kerkgeschiedschrijving. Oat wordt gedaan met een inmiddels beproefde formule van een 'Dag van
de Kerkgeschiedenis',
bestaande uit enkele lezingen, rondleidingen en de presentatie van een speciaal voor deze dag
samengesteld boek.
Plaats van samenkomst is dit keer niet de grote, maar de
kleine Sint-]an, toebehorend aan de Oud-Katholieke parochie
in Gouda. Aan het programma wordt op dit moment nog hard
gewerkt door een jubileumcommissie, maar zeker is al wei
dat prof.dr. Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar van achtereenvolgens de Erasmusuniversiteit van Rotterdam en de Vrije
Universiteit van Amsterdam, als hoofdspreker zal optreden.
Ook staat vast dat er een nieuwe bundel gepresenteerd zal
worden met algemene bijdragen over de kerkgeschiedenis,
publica ties van de VNK en gesprekken met personen die bij
de oprichting betrokken zijn geweest. De bundel zal ook een
aantal bijdragen over de Goudse kerkgeschiedenis bevatten,
die duidelijk maken welke nieuwe inzichten er op dit vlak in
de afgelopen 25 jaar zijn opgedaan. Zoals altijd wordt bij de
organisatie nauw samengewerkt met een lokale organisatie,
in dit geval de Historische Vereniging 'die Goude'.
Ook dit tijdschrift wil het jubileum niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Op het programma staan dit jaar maar liefst twee
themanummers. Nu de lof wordt gezongen op de VNK zal in
dit nummer toepasselijk het geestelijke lied centraal staan.
Het laatste nummer wordt heel gewijd aan transformaties in
de kerkgeschiedschrijving. TUssendoor verschijnen nog twee
algemene nummers, zoals u dat van ons gewend bent.

bundel

van de VNK uit 1989.
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Frits G.M. Broeyer

Maarten 't Hart en de
kerkgeschiedenis
In 2009 mocht Maarten't
Hart in de NRC zijn visie op
de persoon van Johannes
Calvijn geven, en weI ter
gelegenheid van de viering
van diens geboortedag 500
jaar eerder. 't Hart was een
van de zeer velen die to en
over hem schreven. In 2014
valt Calvijn opnieuw te herdenken, en weI omdat hij
in 1564, 450 jaar geleden,
stierf. Maar gezien de overvloedige aandacht van vijf
jaar terug zal dit nu ongetwijfeld op een bescheidener
schaal gebeuren. Het nieuwe
gedenkjaar kan vooral dienen om hier en daar wat
recht te zetten.
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Zo behoeft het artikel van 't Hart toch wei enig
commentaar. volgens 't Hart vie I het "schriele. zuinige,
verzuurde, bekrompen calvinisme" dat hij "aan den lijve"
had ervaren meer te verklaren uit de invloed van de
Romeinse filosoof Seneca op Calvijn dan uit die van de
Bijbel. In 1532, op een tijdstip dat hij zich nog niet van
de katholieke kerk had losgemaakt, publiceerde Calvijn
het commentaar op Seneca's De Clementia. Daarin zijn
diens zedekundige ideeen reeds te vinden, stelt 't Hart
vast, als bijvoorbeeld de afkeuring van overbodige
luxe, de aansporing om zich onopvallend te kleden en
het verzet tegen aile vormen van amusement. Passies
en begeerten dienden beteugeld te worden en, Seneca
schreef dit in een brief, ondeugden "onder het juk" te
komen. "Kijk, daar heb je het juk weer waar ze mijn he Ie
jeugd mee vergiftigd hebben", licht 't Hart nader toe.
"Mijn moeder zei altijd: 'Een kind moet het juk al dragen
in zijn jeugd'. Het leven was eigenlijk niets anders dan
een juk dat je droeg, de vreugde kwam pas na je dood,
mits je uitverkoren was."
Calvijns commentaar op De Clementia.
Maar klopt 't Harts benadering? Calvijn was in
de maand van het jaar dat hij zijn commentaar op De
Clementia het licht deed zien, 22 jaar oud. Het werk
straalt de ambitie uit zich als humanist te onderscheiden,
als man die, om een cliche adequaat toe te pass en "zijn
klassieken kent". Erasmus had in 1529 een complete editie
van de geschriften van Seneca uitgebracht. Calvijn was
dus actueel met de keuze van deze auteur. Hij gedroeg
zich gelijk het een geleerde in die tijd betaamde door als
taal het Latijn te kiezen. Calvijn kan niet gedacht hebben,
dat hij daarmee een groot publiek zou bereiken, en zal
er evenmin op uit zijn geweest potentiele lezers voor de
ethische denkbeelden van Seneca te winnen. Het ging
hem om het schepp en van een bruikbaar note nap para at
en tekstverheldering.
Gegeven het ascetisme in de
Vroege Kerk, de vroomheidsbewegingen
tijdens de
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Middeleeuwen en Girolamo Savonarola recent,
had Calvijn, belezen als hij reeds was, echt geen
Seneca nodig om voor een sobere levensstijl
geporteerd te raken.
In november 1533 moest Calvijn overhaast
Parijs verlaten. In hem was zich intussen de
wending aan het voltrekken die zijn verdere
leven bepaalde. Aan het studeren en schrijven
als voornaamste bezigheden kwam er door
zijn keuze voor de Reformatie voorlopig nog
geen einde. Calvijn had het gel uk beschermers
te vinden, die hem de kans boden zich in aile
rust te ontwikkelen tot een theoloog van allure.
Na de voltooiing van de eerste druk van de
Institutie begaf Calvijn zich in februari 1536
voor enige tijd naar Ferrara. Daar verleende
Renee de France, die met hertog Ercole d'Este
getrouwd was en daarom ook als Renata van
Ferrara bekend staat, hem steun. In dit Ferrara
vertoefde tezelfdertijd nog een andere balling
vanwege het geloof, een man met intellectueel
niveau, maar vooral een artistiek uitblinkende
persoonlijkheid, Clement Marot.
Na een nog slechts kortstondig verblijf in
GenevewasCalvijn van 1538 tot 1541 alspredikant
van de Franstalige vluchtelingengemeente te
Straatsburg werkzaam. Marot had een aantal
fraaie berijmingen van de Psalmen gemaakt.
Ondanks Marots herroeping en terugkeer tot de
katholieke kerk, gaf Calvijn die berijmingen in
1539 samen met vijf eigen berijmingen, voorzien
van zangwijzen, uit. Ook de berijmde tien
geboden en lofzang van Simeon stonden in dit
liedboekje ten behoeve van zijn kerkdiensten,
en daarnaast nog de geloofsbelijdenis.
In
1541 volgde op deze aanzet een door Marot
samengestelde bundel met dertig psalmen. In
1542 vestigde Marot zich na opnieuw te hebben
moeten vluchten te Geneve. In 1543 leidde dit
daar, een jaar voor Marots dood tot een bundel
met 49 psalmen en de lofzang van Simeon,

Cinquante Pseaumes.
De belangstelling voor Marot maakt het
bijkans onmogelijk Calvijn als iemand te
beschouwen, die al snel geen deel meer had aan
de culturele bloei van Franstalig Europa. Marot
stond er in elk geval middenin. Hij berijmde
niet aileen de Psalmen, maar bracht ook een
gedeeltelijke vertaling van de Metamoifosen, een
aan de gedaanteverwisselingen in de Griekse
en Romeinse mythologie gewijd dichtwerk
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Clement Marot

van Ovidius tot stand. Het eerste sonnet in de
Franse taal was aan hem te danken. Clement
Marot behoort tot de toonaangevende dichters
in het Frankrijk van de Renaissance. Calvijns
beslissing om de gemeente Marots psalmen te
laten zingen mag daarom een culturele daad
van betekenis heten.
Maarten 't Harts Het Psaimenoproer
Halverwege de zestiende eeuw schoot het
calvinisme in Nederland wortel. Men wilde
hier eveneens psalmen zingen. Van de eerste
vertalers had aileen Petrus Datheen blijvend
succes. Toen Datheen aan het vertalen begon,
beschikte hij over de door Theodore de Beze
gecompleteerde Franstalige versie van het
psalmboek. Helaas miste deze predikant de
taalkundige kwaliteiten die Marot en Beza
bezaten.
Bovendien moesten Nederlandse
calvinisten enige decennia lang niets van
orgelbegeleiding hebben, omdat een orgel zou
afleiden van de inhoud van wat men zong. Eerst
kwam er de muzikale begeleiding. Vervolgens
kreeg een grote meerderheid in Nederland
wat Datheen aanging allengs behoefte aan
een nieuwe psalmberijming.
Dankzij veler
inspanning
boekte het streven hiernaar
resultaat. In 1773 werd de nieuwe berijming
met toe stemming van de Staten Generaal van
de Republiek der vereenigde Nederlanden
offici eel ingevoerd.
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ons de oude to on terug" luidde de strijdkreet.
De controverse draaide uit op het stuk gooien
van ramen, intrappen van deuren, vernielen
van huisraad en andere vandalisme van dien
aard. Ten slotte moesten de baljuw van Delft en
zijn gerechtsdienaars er aan te pas komen om
het oproer de kop in te drukken. Direct hierna
viel een oproep tot vergeving vanaf de kansel
opeens goed, te meer omdat de psalmen uit de
berijming van 1773 bij wijze van compromis
toch voortaan fiks slepend mochten worden
gezongen.

Mozarts La Clemenza di Tito

Johannes Calvijn

De invoering stuitte hier en daar op hevig
verzet. In de geboorteplaats van Maarten 't Hart,
Maassluis, was de weerzin tegen de veranderde
teksten, maar bovenal het tegelijkertijd bepleite
snell ere zingen zelfs zo fanatiek, dat er niet
lang nadien een regelrechte opstand losbarstte.
In 2006 wijdde 't Hart hier een historische
roman aan, Het Psalmenoproer. 't Hart heeft
zich veel moeite getroost om relevante feiten
te verzamelen. De inwoners van Maassluis
raakten verdeeld over twee partijen en in
conflict met elkaar. De maatschappelijke
bovenlaag, bestaande uit reders, ambtenaren
en enkele andere notabelen,
pleitte voor
vernieuwing. De onderlaag van de bevolking,
straatarme vissers, deels werkloos, kleine
ambachtslieden en nettenboetsters namen het
op voor de oude gerekte zingtrant. 't Hart legt
de achttiende-eeuwse dominees van Maassluis
bewoordingen in de mend, die het ene oor
in- en het andere uitgingen, voor zover ze dat
ene oor althans bereikten. Niemand stoorde
zich voorlopig aan hen. Tijdens kerkdiensten,
waarin de aanwezigen geacht werden zich de
nieuwe berijming in de korte zingtrant eigen te
maken, brulden de tegenstanders psalmregels
in de lange zingtrant
met aangedikte
uithalen zo hard als ze konden door wat de
voorstanders ten gehore brachten heen. "Geef
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Het ligt niet voor de hand in 't Harts
Maassluis van Het Psalmenoproer aan Calvijn
en de invloed van Seneca's De Clementia
te denken. Calvijn en het calvinisme vallen
trouwens allesbehalve inhoudelijk sam en. Al
heel snel deden zich binnen de calvinistische
stroming afwijkingen ten aanzien van Calvijns
intenties voor. Het calvinisme heeft in de
loop del' eeuwen in de verschillende landen,
waar het voorkomt, en ook plaatselijk tal van
gedaantewisselingen
ondergedaan.
Ovidius'
Metamorfosen zijn er om zo te zeggen niets bij.
Calvijn richtte zich met zijn commentaar
op Seneca's De Clementia op de intellectuele en
artistieke elite. De verdere receptiegeschiedenis
van De Clementia sluit bij die tendentie aan.
De Franse schrijver Pierre Corneille verwerkte
de inhoud ruim honderd jaar later tot een
toneelstuk, waarin hij niet Nero, de keizer voor
wie Seneca zijn werk ter Jering geschreven
had, maar Augustus centraal stelde: Cinna, ou
La Clemence d'Auguste. Nero beantwoordde
immers achteraf in geen enkel opzicht aan de
strekking van Seneca's werk. De boodschap van
De Clementia is dat een vorst zich edelmoedig
en vergevingsgezind moet gedragen. In de
achttiende eeuw pleegde Pietro Metastasio nog
weer een volgende ingreep. Metastasio verving
op zijn beurt Augustus als keizer door Titus in
een tekst die door Antonio Caldara in 1734 het
eerst als libretto voor een opera gebruikt is en
vervolgens ook andere componisten -onder wie
Johann Adolf Hasse - diende, La Clemenza di Tita.
Maarten 't Hart laat de hoofdpersoon van zijn
Het Psalmenoproer, kennismaken met Mozart,
toen deze als wonderkind Den Haag bezocht,
en hem bij tijd en wijle aan die ontmoeting met
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"Moot Zart" terugdenken.
Realiteit: ook Mozart
heett de tekst van Metastasio - herzien door
Caterino Mazzola - voor een opera La Clemenza
di TUo gebruikt. De premiere hiervan vond in

1791 in Praag plaats ter opluistering van de
kroning van keizer Leopold II tot koning van
Bohemen. Aan het slot van La Clemenza di Tito
schenkt keizer Titus de pleger van een aanslag
op hem, Sextus, en de vrouw die hem hiertoe
aanzette, Vitellia, vergiffenis. Deze Vitellia
werd tot haar handelwijze gedreven door
afgunst, omdat de keizer voor het minnen en
de echt andere vrouwen boven haar verkoos.
Zij gaf dientengevolge toe aan ondeugden
die Seneca streng afkeurde, als wraakzucht
en toorn: "Het is vrouwen eigen om tekeer te
gaan. Niets is zo buitensporig als de woede
van een vrouw." (Seneca, De Clementia, 5, 43)
Een operazangeres kan wat met een dergelijke
rol! Maar het gaat dus om de grootmoedigheid
van keizer Titus, een ruimhartigheid die keizer
Leopold II's voorganger Iozef'Il aan de dag legde
door een tolerantie-edict uit te vaardigen dat
de calvinisten in Hongarije en zevenburgen in
staat stelde openlijk bijeen te komen en kerken
te bouwen. Leopold II zette deze politiek voort
door een aantal nog bestaande beperkingen in
te trekken.
In Ferrara, de stad waarheen Johannes
Calvijn en Clement Marot ooit vluchtten, bleef
veel van het oude behouden. Met een gids in
de hand wande1t de bezoeker 1angs pleinen
en straten, waar de geschiedenis op vrijwel
elke steen een stempel zette. De constructie
van het indrukwekkende kasteel van de
hertogen D'Este begon in 1385 en eindigde in
de tijd van de Renaissance. Veel gebouwen,
waaronder de kathedraal hebben een vroegere
ontstaansdatum,
maar de Renaissance valt
toch vooral op als tijdperk waaraan Ferrara
haar aantrekkelijkheid dankt. Het is een stad
die om allerlei redenen de fantasie prikkelt. De
schrijver Giorgio Bassani woonde er langdurig.
In veel van wat hij schreef en met name de
roman Ii giardino dei Finzi-Contini vormt Ferrara
het decor. Dit boek werd tussen haakjes in het
Nederlands vertaald door Jan van del' Haar. een
zoon van de Houtense predikant ]. van del' Haar,
die zich een naam verwierf als kenner van de
Nadere Reformatie, een van de vormen waarin
het Nederlandse calvinisme gestalte kreeg. Een
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Bassani-gids maakt het mogelijk een wandeling
te maken naar plaatsen, welke met de schrijver
zelf en figuren in De tuin van de familie FitiziContini van doen hebben. Het boek speelt in
een Ioods milieu in de jaren dertig en veertig
van twintigste eeuw, die ook voor het Italiaanse
]odendom uitliepen op de Holocaust.
Niet vel' uit het stadscentrum ligt de
Via Savonarola, waar het pale is van Renee
de France zich bevindt. Het gebouw biedt
thans huisvesting aan het bestuur van de
in 1391 gestichte universiteit van Ferrara.
Clement Marot heeft in Ferrara de post van
secretaris bij de Franse prinses vervuld. In de
toegangspoort tot het paleis beleeft de kerk- en
cultuurhistorisch ge'interesseerde wandelaar,
die voor zoiets gevoelig is, de sensatie dat
Calvijn daar ooit gelopen moet hebben en zich
er mogelijk met Marot onderhield. En denkt
daar even vol respect aan het commentaar
op de Psalmen van de een en de Cinquante
Pseaumes van de ander.
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Gereformeerde gezangen
in de 16e eeuw
Gereformeerden en gezangen: eeuwenlang was dat
een haat-liefdeverhouding.
Gereformeerden werden geacht met Calvijn alleen psalmen te zingen; het adagium
"Gods yolk zingt geen gezangen" was voor Abraham
Kuyper in de 1 ge eeuw zelfs
een manier om het gewone
yolk aan zich te binden. Toch
beyond zich in het kielzog
van de gereformeerde psalmentraditie altijd een aantal
gezangen. juist in de ontstaanstijd van de Gereformeerde Kerk in de 16e eeuw
bloeide dat genre.

De eerste vergaderingen van de prille Gereformeerde Kerk
zijn er duideJijk over: tijdens de eredienst worden de psalmen gezongen. 'Bij het kerkelijk gezang zal men in aile
Nederlandsche kerken de Psalmen, door Petrus Datheen
overgezet, behouden', aldus artikel 31 van het zogenoemde Convent van Wezel in 1568.' Tien jaar later stelt
de nationale synode van Dordrecht: 'De Psalmen Dauidts
van Petro Datheno ouergesett sullen in den Christelicken
tsamenkoemsten der Nederduytscher Kercke ghelyckmen
tot noch toe ghedaen heeft ghesonghen worden, achterlatende de ghesanghen de welcke in der H. Schrift niet en
worden ghevonden'.' Oat is een duidelijke positiebepaling ten opzichte van luthersen, doopsgezinden en andere
richtingen, waar het geestelijk lied welig tierde. Het feit dat
deze psalmenbepaling keer op keer herhaald wordt tot ze
in de Dordtse Kerkorde van 1618/19 voor eeuwen wordt
vastgelegd,> wijst erop dat blijkbaar bepaalde bestaande
praktijken teruggedrongen moesten worden. Het is dan
ook bekend dat onder gereformeerden allerlei andere Jiederen circuleerden, meestal van lutherse origine. De Nationale Synode van Middelburg 1581 komt overigens zelfs tegemoet aan deze hang naar de oosterburen als ze toestaat
dat de boeren van Overijssel, naast enkele makkelijke
psalmen, 'enige oostersche vutgelesen gesangen' mogen
laten drukken, om zodoende aan de psalmen te wennen.
Nu gaat het me in dit artikel niet om de invloed die liederen van andere richtingen uitoefenden op gereformeerden. Ik wi! juist laten zien welke gerefotmeerdegezangen
in de 16e eeuw onder de Nederlandse aanhangers van
Calvijn circuleerden. Ik begin bij de gezangen van utenhove. Vervolgens komen de gezangen die aan Dathenus'
berijming worden toegevoegd aan de orde. Tot slot kijk ik
naar de Bijbelliederen die Marnix van Sint -Aldegonde aanbiedt.'

Utenhove
Portret van Petrus Dathenus.
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De uit Gent afkomstige Jan Utenhove (1516-1566) beijvert zich in Londen, waar hij in 1549 is terechtgekomen,
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voor het institueren
van een gemeente voor
Nederlandse vluchtelingen.
Als dezen in 1550
toestemming krijgen om kerkdiensten te hou-

den, gaat Utenhove aan de slag om psalmen
en liederen te maken die tijdens de diensten
gezongen kunnen worden. Al in 1551 moeten
de eerste tien psalmberijmingen zijn verschenen, maar die uitgave kennen we niet meer. De
oudste psalmen die bewaard zijn gebleven, vier
stuks, staan in een uitgave uit 1552. Vervolgens
komt er een bundel met 25 psalmen. Hoewel
dat psalmboek verloren is gegaan, kennen we
de inhoud omdat drukker Gillis van der Erven in
Emden er in 1557 een herdruk van uitgeeft. Veel
Nederlandse vluchtelingen, onder wie Utenhove zelf komen namelijk tijdens het bloedige
bewind van Maria I van Engeland in Emden terecht. Van der Erven geeft de psalmen 'diemen
in de Duydtsche Ghemeynte te Londen was
ghebruyckende' graag opnieuw uit. Intussen
gaat Utenhove door met zijn berijmingswerk.
Tal van deeluitgaven en verzamelbundels zien
het licht. In 1559 keert Utenhove terug naar
Londen, waar hij zijn psalmen voortaan, uit
onvrede met het werk van Van der Erven, uitgeeft bij de drukker John Day. Intussen blijft Van
der Erven Utenhoves psalmen op het vasteland
uitgeven, waardoor er twee tradities ontstaan.
In 1566, na Utenhoves overlijden, verschijnt in
Londen uiteindelijk de complete bundel met
150 psalmen: De Psalm en oauids»
Al in zijn eerste verzameling psalmberijmingen voegt Utenhove aan de tien psalmen
twee gezangen toe: een berijmd Onze Vader
en een berijming van de apostolische geloofsbelijdenis, beide vertalingen van lutherliedereno De bun de I met 25 psalmen telt vier gezangen: de lofzang van Simeon, de berijmde
Tien Geboden, de geloofsbelijdenis en het
Onze Vader. In de Emdense herdruk wordt
daar een kort gebed voor de preek aan toegevoegd. Naast deze vijf komen er in de verschillende bundels nog vier gezangen bij: een
tweede en korter Onze Vaderlied, de lofzangen van Maria en Zacharias en 'Een dancksegghinghe ouer de dry hooftstucken onser
salicheydt'. In de Londense bundel Hondert
Psalmen Dauids uit 1561 staan ze voor het
eerst aile negen bij elkaar.
Utenhove maakt aanvankelijk voor zijn
teksten vooral gebruik van de Nederlandsta-
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lige bundel Souterliedekens uit 1540 en van
Duitstalige bronnen. Gaandeweg orienteert
hij zich echter steeds meer op de Franstalige
psalters die in Straatsburg en Geneve verschijnen. Datzelfde geldt voor de melodieen
die hij gebruikt. Ook bij Utenhoves gezangen
is die mix aan Duitse en Franse invloeden te
zien. Een aantal liederen moet op Franse melodieen gezongen worden: de drie lofzangen,
de Tien Geboden en het korte Onze Vader.
De andere vier melodieen hebben een Duitse
herkomst.
Wie de collectie Utenhovegezangen nader bekijkt, ziet dat het gaat om vier liederen
voor de catechetische themas geloof, gebod
en gebed, de drie nieuwtestamentische
lofzangen (cantica) en twee andere liederen.
Vooral de laatste twee raepen in het onderzoek nog altijd vragen op. 'Een kurt ghebed
voor de predikacy' is een gebed om de Geest
van een strafe dat voorafgaand aan de preek
gezongen kan worden. Mogelijk heeft een
lied van Johannes Zwick dat in Duitstalige
gezangboeken in Zwitserland stond, model
gestaan voor Utenhoves tekst. Aangenomen
wordt dat de melodie speciaal voor dit gezang
is gecomponeerd.s Het andere gezangen, 'Een
dancksegghinghe ouer de dry hooftstucken
onser salicheydt', wordt gezien als het merkwaardigste lied dat Utenhove heeft gemaakt.
Naar analogie van Luthers kerstlied 'Gelobet
seystu, jesu Christ', dat op een middeleeuws
gezang teruggaat, bezingt Utenhove in drie
strofen de menswording, het sterven en de
opstanding van Christus."
Vanuit verschillende berichten weten we
dat er in de jaren 50 en begin jaren 60 van
de 16e eeuw onder Nederlandse calvin isten grate vraag is naar de psalmboekjes met
Utenhoves psalmen. Vooral de uitgaven van
Gillis van der Erven lijken breed verspreid te
zijn geweest, van Norden in Oost-Frlesland
tot Frankenthal in de Palts, maar ook in de
Nederlanden zelf. Nog in 1566 verschijnen op
Nederlands grandgebied uitgaven met een
selectie van utenhoves psalmen, met het oog
op gebruik bij de hagenpreken." De liederen
moeten bekend en geliefd zijn geweest. Sommige psalmen en gezangen hadden zelfs een
vaste plek in de liturgie, zoals de Lofzang van
Simeon bij het avondmaal en waarschijnlijk
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Twee opmerkelijke gezangen van Utenhove in de bundel die in 1566 in Londen verschijnt: 'Een dancksegghinghe

ouer de dry

hooftstucken onser sa1icheydt' en 'Een kurt ghebed voor de predikacy'.

ook het gebed voor de preek.?
Ais Petrus Dathenus in 1566 met zijn
psalmboek komt, verdringt dat binnen een
aantal jaren Utenhoves psalmen. Zelfs in
utenhoves thuisgemeente,
London, neemt
de kerkenraad in 1571 het besluit om over te
stappen op Dathenus' psalter. Utenhoves berijmingswerk lijkt aan de vergetelheid prijsgegeven. Drie van zijn gezangen blijken echter
blijvers te zijn, zoals we zullen zien.

Dathenus
Het psalmboek dat Petrus Dathenus (15311588) in het voorjaar van 1566 publiceert, is
duidelijk geent op het Franse Psalter, dat sinds
1562 in zn uiteindelijke versie op de markt
is. Aile 150 psalmen van Dathenus zijn min
of meer letterlijke vertalingen van de Franse
psalmen van Clement Marot en Theodore de
Beze en ook de melodieen zijn overgenomen
uit het Franse origin eel.
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Aan deze 150 psalmen is in de eerste uitgaven - uit 1566 kennen we vijf edities - een
collectie van zeven gezangen toegevoegd,
overigens zonder dat Dathenus daar met een
woord over rept. Met die 'ander lofsanghen',
zoals ze worden aangeduid, is iets vreemds
aan de hand. Die zijn niet aile van Franse
origine. Het is een wonderlijke mengelmoes
van Franse en Duitse invloeden, al dan niet
via het werk van utenhove. Drie liederen zijn
wei, qua tekst en melodie, aan het Geneefse
Psalter ontleend: de berijming van de Tien
Geboden, de Lofzang van Simeon en de berijming van de twaalf artikelen van het geloof.
Dathenus voegt echter een Lofzang van Zacharias en een Lofzang van Maria toe die we
nergens in het Franse psalter tegenkomen. De
melodie van het Zachariaslied is van Duitse
origine. Maria's lied heeft een melodie met
een Franse herkomst. Maar waar Dathenus de
voorbeelden voor zijn teksten vandaan haalt,
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is tot nog toe een raadsel. Naast deze vijf liederen zijn twee gezangen van Utenhove opgenomen: het Onze Vaderlied dat op Luthers
'Vater unser: teruggaat en het bovengenoemde gebed voor de preek.
Bekijken we deze Duits-Franse collectie gezangen nader, dan zijn het net als bij
Utenhove liederen bij de catechismusthema's
gebod, geloof en gebed, de berijming van de
drie nieuwtestamentische cantica en een gebed voor de preek. Het moeten direct in het
jaar van verschijnen al geliefde gezangen
geweest zijn. Er is namelijk in 1566 een anonieme drukker die een klein, handzaam liedboekje maakt, waarschijnlijk bedoeld om bij
de hagenpreken te gebruiken, waarin naast
zeven psalm en van Utenhove ook precies
deze zeven gezangen staan. Zonder melodie
of melodieverwijzing.
Dat veronderstelt dat
de gebruiker geacht wordt bekend te zijn met
de liederen.'?
Al snel blijkt dat het aantal gezangen in
Dathenus' psalmboek niet vastligt. In 1567
bevat een aantal uitgaven - er zijn acht edities
bewaard gebleven - namelijk naast genoernde zeven gezangen twee tafelliederen: een
gebed v66r en een dankzegging na het eten.
Ze gaan terug op Franse originelen, maar wie
verantwoordelijk is voor de vertaling, is nog
steeds de vraag. 'rwee jaar later duikt in de
psalmboeken ook utenhoves berijming van de
geloofsbelijdenis op. Opnieuw een lied dat op
Luther teruggaat, namelijk op diens 'Wir glauben all an einen Gott'. Blijkbaar was het door
de Utenhoveboekjes dusdanig ingeburgerd bij
het kerkvolk, dat drukkers - want die moeten
hiervoor verantwoordelijk worden gehouden
- von den dat het in het psalmboek van Dathenus thuishoorde. Dan is er nog een laatste
lied uit de lutherse traditie: de Latijnse hymne
'Christe qui lux es et dies'. Via een vertaling
van de Duitse versie moet het al vroeg bekend
zijn geweest onder de gereformeerden. Vanaf
1579 staat het avondlied, z6nder melodie, in
een groot aantal psalmboekuitgaven. Tegen
het eind van de 16e eeuw hoort het standaard
bij de collectie 'ander lofsanghen'. Overigens
is het de vraag in hoeverre Dathenus, die in
1588 overlijdt, zelf bemoeienis heeft gehad
met deze uitbreiding van zeven naar elf gezangen.
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Een gemengde Frans-Duitse collectie dus,
waarvan drie liederen afkomstig zijn uit de
Utenhovetraditie. Vier van deze elf liederen
worden in be rich ten uit de eerste decennia
van de Gereformeerde Kerk, vaak kerkelijke
besluiten, meermalen genoemd: de Tien Geboden, het Onze Vaderlied en de geloofsbelijdenis van Utenhove lijken op een aantal plaatsen in de middagdienst, waarin het onderwijs
uit de catechismus centraal stond, een min of
meer vaste plek te hebben gehad. Daarnaast
is meermalen sprake van het gebruik van 'Dat
gesangh: 0 Godt der du onse Vaeder bist' (het
gebed voor de preek), dat veelal een vaste
plaats in de liturgie lijkt te hebben gehad. Misschien is ook voor deze peri ode van de Gereformeerde Kerk waar wat A.Th. van Deursen
stelt over de tijd van Maurits en Oldenbarnevelt: 'In Datheens bundel is de voorkeur het
meest uitgegaan naar dat kleine aanhangsel
van het psalmboek, de handvol gezangen die
aan de verzameling zijn toegevoegd'. II
De verschillende synoden van de 16e
eeuw zijn intussen bezig om het zingen van
gezangen binnen de perken te houden. Voor
liederen die niet rechtstreeks uit de Schrift
komen is geen ruimte. De laatste nationale
synode, die van 1586 in 's-Gravenhage, is er
duidelijk over: 'De Psalmen Davidts sullen
inde Kercken ghesonghen werden, latende de
ghesanghen diemen niet en vindt inder heylige scnnttuere.» Dat een aantal gezangen die
op dat moment tot het vaste bestanddeel van
vrijwel elk psalmboek van Dathenus behoren
daar niet aan voldoet (de hymne, de tafelliederen, het gebed voor de preek), lijkt niet te
deren. Dertig jaar later maakt de volgende nationale synode het concreet: in artikel 69 van
de Dordtse Kerkorde van 16181 I 9 worden de
toegestane gezangen met name genoemd.
Het blijken de zeven van de eerste uitgaven
van Dathenus psalmboek te zijn." Het aangroeisel van de decennia na 1566 wordt daarmee feitelijk als illegaal betiteld.

Marnix
Dathenus' psalmboek heeft in de 16e eeuw
in de Gereformeerde Kerk het alleenrecht.
Maar dat recht blijft niet onbetwist. Er is namelijk een gevaarlijke kaper op de kust in de
persoon van de Zuid-Nederlandse
edelman
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van de eerste uitgave van de psalmberijming

Marnix van Sint-Aldegonde

van

in 1580.

Marnix van Sint-Aldegonde
(1540-1598).
Wanneer deze precies is begonnen met zijn
berijmwerk weten we niet precies, maar wellicht al kort na het verschijnen van het psalmboek van Dathenus.'!
Feit is dat in 1580 de eerste druk van Marnix' psalmboek uitkomt, in Antwerpen. Hij
heeft de psalmen, in tegenstelling tot Dathenus, rechtstreeks 'wt de Hebreische spraecke
in Nederduytschen dichte' overgezet. Voor de
gezangen die hij toevoegt, sluit hij zich echter nauw aan bij wat Dathenus in zijn eerste
editie achter de psalmen had opgenomen: de
Tien Geboden, het Gebed des Heeren, de geloofsbelijdenis, de drie nieuwtestamentische
cantica en het gebed voor de preek van Utenhove. In totaal gaat het om tien liederen, omdat Marnix van de eerste drie gezangen naast
zijn eigen berijming ook de bestaande versie
van Utenhove c.q. Dathenus overneemt. Overigens kiest hij dee Is voor nieuwe melodieen:
zijn eigen Gebed des Heeren en geloofsbelijdenis moeten op de mel odie van Psalm 23 ge-
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zongen worden, zijn Lofzang van Zacharias
gaat op de melodie van Psalm 13715
Als in 1591 in Middelburg de tweede druk
van zijn psalmberijming verschijnt, blijkt Marnix ten aanzien van de gezangen die hij toevoegt drastisch van inzicht te zijn veranderd.
In zijn t8lVoirrede ende waerschouwinge' legt
hij uit dat hij aileen nog maar 'Schriftuerlijcke
heylige Lofsanghen' aan wi! bieden: aileen
gezangen die rechtstreeks aan de Bijbel zijn
ontleend zijn. Na de 150 psalmen voIgt nu
een speciale afdeling: Het Boeck Der lieylige
schrijtuerlijcke Lofsangen. Daarin biedt Marnix achttien Bijbelliederen aan, waarvan de
meeste zijn te zingen op psalmmelodieen .
Uit het Oude Testament zijn het liederen van
onder anderen Mozes, Debora, Hanna, David,
Salomo, Hizkia en Habakuk. Uit het Nieuwe
Testament de lofzangen van Maria, Zacharias, de engel en en Simeon. Daarachter volgen
opnieuw zijn eigen berijmingen van de Tien
Geboden, het Gebed des Heeren en de geloofsbelijdenis. Met name het Tien Gebodenlied, waarin eerder een stuk toepassing zat,
is echter aanmerkelijk ingekort: aileen wat
in de Bijbel staat moet berijmd worden, is nu
Marnix' adagium. In feite is aileen de berijmde
geloofsbelijdenis - als weergave van een vrije
tekst - een vreemde eend in de bijt. 16
Met zijn nadruk op 'aileen Bijbelse teksten' is Marnix nog strikter dan bijvoorbeeld
Calvijn, die in 1539 in zijn berijming van de
Tien Geboden gewoon de vrijheid neemt om
een toepassingsvers te maken. En ten aanzien van Dathenus' berijming is het opvallend
dat het geliefde gebed voor de preek -inderdaad een vrij lied- niet meer terugkeert, net
zomin als de tafelliederen en de oudkerkelijke
hymne die rond 1591 in elke uitgave van Dathenus' psalmen staan. Marnix gaat rigoureus
te werk. Tegelijk staat hij met zijn Bijbelliederen in een oude traditie. Voor een groot deel
berijmt hij namelijk dezelfde oud- en nieuwtestamentische cantica die in de middeleeuwen een min of meer vaste plek in de getijdenliturgie hadden. En ook de bovengenoemde bundel Soutetliedekens uit 1540, de eerste
complete psalmberijming in het Nederlands,
bevatte naast de psalmen een groot aantal
berijmde poetische Bijbelteksten.
)uist met deze 'heylige schriftuerlijcke
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Lofsangeri' wi! Marnix de verstrooide gelovigen die hun vaderland hebben moeten verlaten een hart onder de riem steken, blijkens
zijn uitgebreide voorrede. In de geschiedenis
van Israel ziet hij parallellen met de tijd waarin hijzelf leeft. Ook nu heeft God bijvoorbeeld
een Debora verwekt in de persoon van koning
Elisabeth van Engeland. In hoeverre Marnix'
geluid de gewone man heeft bereikt, is echter de vraag. Oat heeft niet aileen te maken
met zijn aristocratisch taalgebruik. Er blijkt
uiteindelijk bij kerkleiders en boekhandelaren
ook geen ruimte te zijn voor het invoeren van
deze nieuwe berijming. Er wordt weliswaar
op verschillende synoden (waaronder Middelburg 1581 en Rotterdam 1581) al dan niet
bedekt gesproken over het vervangen van Dathen us' psalmen door die van Marnix. En de
synode van 's-Gravenhage 1586 wi! de kwestie duidelijk in het midden laten. De Friese synode die in 1595 te Franeker vergadert geeft
Marnix' berijming zelfs vrij." Toch is het maar
zeer de vraag of Marnix' psalmen in de 16e
eeuw breed liturgisch gebruikt zijn. Daarvoor
ontbreken de aanwijzingen.
Al helemaal als
het gaat om zijn oudtestamentische lofzangen.
In 1616 komen Marnix' Bijbelse lofzangen
wel - in vertaling - terecht in een Nedersaksisch kerkelijk liedboek dat in Bremen wordt
uitgegeven. En in de Nederlanden wordt er in
1617 nog een keer een poging gewaagd om
Marnix' psalmen en lofzangen onder de aandacht te brengen als drukker Lowijs Elsevier
uit Leiden een paralleluitgave verzorgt waarin Dathenus' psalmen naast die van Marnix
staan, waarschijnlijk in de hoop dat de Dordtse synode van 1618/19
er nog eens over zal
spreken. Oat lijkt echter niet het geval te zijn
geweest. Ook na 1619 blijft Dathenus' berijming nog ruim anderhalve eeuw de enige officieel toegestane psalmbundel."

geloofsbelijdenis en de drie nieuwtestamentische cantica, afkomstig uit verschillende denominaties. Zwerfkeien die buiten deze categorieen vallen kunnen echter eveneens door
de beugel, blijkens het gebed voor de preek en
de wonderlijke 'Dancksegghinghe ouer de dry
hooftstucken onser salicheydt'.
Dathenus neemt in feite de uitgangspunten van Utenhove over als hij dezelfde soort
gezangen opneemt en zijn liederen deels van
Utenhove overneemt, inclusief een paar liederen van luthersen huize en het gebed voor de
preek. Waarom de 'Dancksegghinghe'
het bij
deze selectie niet gehaald heeft, is een raadsel. Er blijkt (bij Dathenus of bij de drukkers)
zelfs nog meer ruimte te zijn als ook tafelliederen worden opgenomen en zelfs een oudkerkelijke hymne.
Marnix trekt in 1591 weer een ander en
heel oud register open als hi], naast de categorieen van Utenhove en Dathenus, aandacht
vraagt voor de oudtestamentische
cantica.
Wat zou het een verrijking voor de kerkzang
in de Nederlanden zijn geweest als die lijn
van Marnix' Bijbelse lofzangen zich had kunnen doorzetten. Helaas, het liep anders. De
oudtestamentische
liederen bleven buiten
beeld. De gereformeerden moe(s)ten het (a I)
eeuwenlang doen met de 'enige gezangen' uit
de selectie van Utenhove en Dathenus.'?
Niettemin, uit het bovenstaande blijkt dat
het adagium van Abraham Kuyper - Gods
volk zingt geen gezangen - wat betreft de 16e
eeuw een pertinente onjuistheid is.
Drs. taco van det KnijjJ( 1976} werkt als muziekrcdacteur bij het Refotmatoriscti Dagblad. Hij
studeerde tiieotogie in Apeldoom en Groningen
(kerkmuziek). Als buitenpromovendus aan de
Rijksunivctsiteit Groningen bereidt hij een dissertatie voot over het ontstaan van de Eenige
Gezangen in de berijming van 1773. E-mail:
jvdknijjJ@rejdag.nl

Balans
Ik maak de balans op. Utenhove, Dathenus,
Marnix: hoewel bij aile drie de nadruk op de
berijmde psalmen ligt, bieden ze toch ruimte
voor meer dan aileen psalmen. Utenhove zet
met zijn gezangen in zekere zin de toon. Acceptabele liederen zijn blijkbaar berijmingen
van de Tien Geboden, het Onze Vader, de
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Noten:
Geciteerd bij P. Biesterveld
en H.H. Kuyper. Kerkelijk
handboekje bevattende de bepalingen det Nederlandsche
synoden en andere stukken van beteekenis voor de regeering der kerken (Kampen 1905) 14.
2

Geciteerd

bij F.L. Rutgers (ed.),

Acta van de Nederland-
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sene
253.

synoaen der zestiende eeuw ('s-Gravenhage

'Inde Kercken

3

sullen

alleen

de 150 Psalmen

1889)
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Davids,

de thien Geboden, het vader onse, de 12 Articulen des
Geloofs, de Lofsanghen
Mariae, sachariae,
Simeonis
ghesonghen worden. t'Ghesangh,
0 God die onsen Vader bist, wordt inde vryheydt der Kercken ghestelt, om

bij Biesterveld
en Kuiper, Handboekje, 245.
Over de liederen van luthersen huize die onder gere-

4

formeerden

Zie recent: Jan R. Luth,

16
17

Ook de editie van 1591 is via dbnl.org te raadplegen.
Luth, Daer wert, 58-67.
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psa/men door jan Utenhove, met inleiding door jan Luth
(Brasschaat
z.j. [2001]). S.J. Lenselink,
De Nederlandse
psalmberijmingenvan de Souter/iedekens tot Datheen
met hun voorgangersin Duitsland en Frankrijk (Assen
1959) 247-432 geeft een uitvoerige beschrijving van de
verschillende

edities van Utenhoves

psalmen.

6

Lenselink, Nederlandse psalmberijmingen, 315-317;
Luth, De 25, 26 en / / anderepsalmen, inleiding, 20-27.
W.]. Kooiman, uuners kerklied in de Nederlanden (Amsterdam 1943) 143-144;
Lenselink,
Nederlandse psa/mberijmingen, 362.

8

In het zogenoemde
Boskoopse boekje uit 1566, dat
waarschijnlijk
met het oog op de hagenpreken
werd
gemaakt, zijn zeven psalmen van Utenhove
en zeven

Overigens

is er vandaag

de berijming

van Marnix,

de dag weer aandacht
inclusief

voar

diens lofzangen.

Ds.

C. J. Meeuse heeft bijvoorbeeld
voor zijn berijming uit
2011 de psalmen van Marnix als uitgangspunt
geno-

'Hymnodie

in Ostfriesland
und den Niederlanden
im 16. und 17.
jahrhundert.
Beispiele einer gemeinschaftlichen
Liedkultur', Emder jahrbuch fur historische Landeskunde
Ostfrieslands93 (2013) 121-134.
Jan Luth verzorgde een facsimile-uitgave
met inleiding
van drie bundels van Utenhove: De 25, 26 en / / andere

5

o.a.: J. de Gier,

In 1985 verzorgde
Gert-Jan Buitink (Antwerpen)
een
fotografische
herdruk van dit psalmboek.
De uitgave
werd ingeleid
door jef Sterck en Ad den Besten. Via
dbnl.org is de uitgave in te zien.

in gebruik waren heeft dr. Jan R. Luth veel-

vuldig gepubliceerd.

van Marnix
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t'selve te gebruycken

ofte naer te laten. Alle anderen
gesanghen salmen uyt de Kercken weren, ende daerder
eenighe
albereets
inghevoert
zijn, salmen de selve,
met de ghevoegelijckste
middelen afstellen.'
Geciteerd

Zie voor de psalmberijming

Marnix van St. Aldegonde: Tolk aer bybettaar. Kerklied
en kerk bij Mamix (Apeldoorn 1998) 39-75; sybe Bakker, 'Van U komt, HEER het lojlied dot ik zing'. Vier eeuwen psalmen zingen in de Lage Landen gespiegeldin vijf
liedbundels (Graningen 2010) 55-70.

men. Dit voorjaar verschijnt bij uitgeverij Ripe Publishing (Nieuwdorp/Nunspeet)
van zijn hand een bundel
met Bijbelse gezangen met onder andere een berijming
van de gedeelten
Marnix' berijming
19

die Marnix ook aanbood.
hiervoor geraadpleegd.

Overigens kwamen er in Dathenus'
van de 17e eeuw nog twee liederen
bed en het Eigen Geschrift Davids.

Deels

is

bundel in de loop
bij: een Morgenge-

Auke J. J elsma overleden

gezangen
gebundeld.
Zie J.G.R.
Acquoy, 'De vijf, in
den toren te Boskoop gevonden boekjes, beschreven
en toegelicht', Archiefvoor Nederlandsche Kerkgeschiedents VI (1896)
77-128,
daar 93-119.
Jan Roelof Luth,
.Daet wert om 't seerste uytgekreten... ". Bijdragentot een

geschiedenis van de gemeentezang in het Neder/andse
Gereformeerde protestantisme. /550- / 852 (Kampen
1986) I, 37-41.
Een tot nu toe onopgemerkt
gebleven
liedboek uit 1566 telt 38 psalmen van Utenhove en 19
gezangen. Binnenkort
hoop ik de inhoud van dat lied9

boek in een artikel te publiceren.
Zie H. Slenk, 'Jan Utenhove's Psalms in the Low Countries', Neder/ands Archief voor Kerkgeschiedenis 49
(1968-69)
155-168; vgl. Lenselink,
Nederlandse psalm-

betijmingen, 426-430;

10

Luth, oaer wert, 37-41.
Ik doel hier op het in noot 8 genoemde Boskoopse
boekje. Het is overigens in het onderzoek de vraag wat
er eerder was: het Boskoopse boekje of de eerste uitgave van Dathenus' psalmen. Vooralsnog
moeten we
rekening
houden met de mogelijkheid
dat Dathenus

11

zijn gezangen ontleent aan het hagenpreekboekje.
A.Th. van Deursen,
Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en
kerkvolk in de tijd van Maurits en Oldenbamevelt (Franeker
uit dat
zeven
vrijwel

12

20104)
197. Overigens gaat Van Deursen ervan
het psalmboek van Dathenus rand 1625 slechts
gezangen bevatte. In werkelijkheid
waren dat er
altijd elf.

Geciteerd

bij Rutgers, Acta van de Nederlandsche Syno-

den, 501.
13

14

In zijn woonplaats Hilversum is dinsdag
14 januari 2014 Auke J. Ielsma overleden.
jelsma was van 1970 tot 1998 als docent,
en later als hoogleraar, verbonden aan de
PThU in Kampen.
Als kerkhistoricus hield hij zich bezig met
onder meer mystiek, vrouwengeschiedenis, ketterij, tolerantie en Bonifatius. Maar
ook de lokale historie had zijn aandacht.
Zo schreef hij over het Brigittenklooster,
waar nu muziekschool Quintus huist.
Daarnaast heeft hij, los van de theologie,
verschillende publicaties op zijn naam
staan en was hij geregeld op de radio te
horen. jelsma werd tachtig jaar.

Zie noot 3.

TNK

jaargang 17

(2014)

Nederlandse lutherse liedboeken
Een gang door de tijd aan de hand van een lied
van Jan van Duisberg
Diverse Nederlandse
lutherse liedboeken
hadden verschillende
visies ten aanzien van
de opnarne van psalmberijrningen. Oat wordt
duidelijk met een voorbeeld, een lied van de
hand van Jan van Duisberg (1633-1698):
'k: Hef'vol verlangst van
dag tot dag mijn ogen.

Om de belangrijkste momenten van de liedboeken in de Nederlandse Lutherse traditie te schetsen zijn diverse mogelijkheden. Uiteenlopende theologische en contemporaine aspecten werden al verwerkt in Van Manens geschiedenis van lutheranen in Nederland. I Dit artikel richt zich op een meer concreet
voorbeeld: een luthers Zuid-Nederlands lied van voor het jaar
1687.' In de stroom van de ontwikkelingen wist dit lied 'k: He!
vol verlangst van dag tot dag mijn ogen van Jan van Duisberg
in diverse liedboeken een plaats te behouden, tot en met het
Liedboek voot de Kerken (1973).3 Dit lied is een bewerking van
psalm 121. Gaandeweg de eeuwen veranderde de hymnologische beoordeling van dit lied en de vraag die op de achtergrond
klonk was: mag het in deze vorm nu als een psalm gelden, of
blijft het een lied naar een psalm?

Psalmberijmingen van Luther
Luther zelf heeft slechts zeven psalmberijmingen voor de gemeentezang tot stand gebracht. Daarnaast he eft hij 29 andere
zangen en geestelijke liederen vervaardigd. Luther prefereerde
bij berijmingen van bijbelteksten dat de gemeente duidelijk begreep wat zij zong. Daarom kon een lied van zijn hand (maar
ook van zijn navolgers als Van Duisberg) het midden houden
tussen vertaling, berijming en exegetische interpretatie. Zijn
hoofddoel daarbij was het zo goed mogelijk uitdragen van
boodschap van en over Christus. Dientengevolge schroomde
hij niet om in enkele van zijn psalmberijmingen christelijke
elementen aan te brengen. Tegen deze achtergrond is het niet
verwonderlijk dat de diverse lutherse liedboeken eveneens op
verschillende wijzen met psalmberijmingen omsprongen. ZO
kwamen zij zeker niet altijd gezamenlijk in een en dezelfde
categorie of afdeling terecht.

Noordelijke Nederlanden 1600 -1780
In de laatste decennia van de zestiende eeuw ontstonden in
de Noordelijke Nederlanden kern en die tot lutherse gemeenten
zouden uitgroeien. Met de val van Antwerpen was hier een
nadrukkelijke impuls aan gegeven. Na 1585, de vlucht uit Ant-
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werpen, bleek de gehechtheid aan het in 1579
verschenen boek van Van Haecht.'
De CL. I I Psalmen I I Dauids, in dichte
ghestelt I I Door Willem van Haecht. I I [ ... J psalmen, ende Christelijkcke Liedekens. Aile, soo
die de Christelijkche Ghemeynte binnen I I Antwerpen (der Confessien van Ausborgh I I togedaen sijnde) sijn gebruyckende. I I T' Antwerpen.
Anno 1579. [ ... J.
In Amsterdam werd in 1605 een vergadering van
afgevaardigden uit verschillende gemeenten belegd, die het karakter droeg van een synodaal
overleg. In dat overleg werd besloten het Antwerpse gezangboek te herdrukken, al zou het
geen Ietterlijke kopie worden. Aan Woerden, dat
een eigen liedboek kende, werd medegedeeld dat
men verwachtte - vanwege nagestreefde eenheid in gebruiken in de gemeenten - dat in die
gemeente geen nieuwigheden ingevoerd zouden
worden.
Het liedboek uit 1605 was voor een zo breed
mogelijke kring bestemd en beleefde vele herdrukken." Luthers psalmliederen staan bij de
psalmen.s Sterker nog: aile liederen van Luther
werden opgenomen, zelfs het martelarenlied dat
door hem gedicht was naar aanleiding van de
dood van twee monniken op de brandstapel in
Brussel in 1523, Hendrik Voes en Jan van Essen.
Verondersteld wordt, dat deze liederen toentertijd
ook inderdaad allen gezongen werden.'

Jan van Duisberg
Op basis van gegevens in het Stadsarchief van
Amsterdam kan het geboortejaar van Jan van
Duisenberg vastgesteld worden op 1633.8 In de
literatuur wordt hij meestal als boekhandelaarl
uitgever aangemerkt.? Van Duisberg berijmde zelf
(rond 1680) 85 psalmen, waaronder het lied dat
in dit artikel centraal straat. Hij maakte dergelijke
liederen vaak op zangwijzen die al via het Antwerpse boek bekend waren. 10 En in 1687 gaf]an
van Duisberg een geheel herziene versie van het
boek van Van Haecht uit. II
In algemener zin benaderd: Van Duisberg
was vooral productief tussen 1655 en 1666 en
na ongeveer 1685. Deze clusters van zijn uitgeverswerk zijn verschillend te karakteriseren: de
eerste (vroege) cluster is van literaire aard, met
daaronder ook eigen werk. Het tweede cluster
draagt vervolgens een bijna volledig godsdienstig
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karakter. 12 In deze laatste categorie valt zijn te bespreken gezangboek.
Voor de goede orde zij vooraf al opgemerkt
dat pogingen van anderen om het boek van Van
Haecht te bewerken of vervangen niet of nauwelijks slaagden. Toen Arnout van Overbeeke in
1663 de gehele bundel bewerkte, kreeg hij weI
consent van het Amsterdamse consistorie en
mogelijk werd er weI eens uit gezongen, doch
officieel ingevoerd werd die bundel nergens. En
de Amsterdamse predikant A.G. Velten kwam bij
zijn poging een nieuw liedboek het licht te laten
zien, niet verder dan de berijming van de psalmen. Deze verschenen niet eens in druk.'>
Het door Jan van Duisberg herziene gezangboek van Van Haecht werd in 1687 ingevoerd en
beleefde vele herdrukken. Een voorbeeld is een
uitgave uit 1725 Nieuw verbetert/ PSALM- EN GEZANGBOEK,/ OJ de Hotidert en viftig / PSALMEN
DAVIDS, / En alle de gewoone / GEESfELYKE
LIEDEREN, / Eertijts berijmt / door W van HMGT /
En naderhand op bekenderZang-VI.)'sengebracht /
DOOl: J VANDUISBERG,Tendienstevoor de CiuistelijkeNederlandscheGemeentes van d'Onveranderde
/ AUGSBORGSCHE GELOOFS-BELYDENI5./ [. . ]
MDCCXXV" Aan de liederen wijzigde Van Duis-

berg bijna niets, mogelijk dat hij ze niet durfde
aan te raken omdat ze zeer goed gekend en geliefd waren in de gemeente." Het lied van Van
Duisberg werd aIs 121 e psalm opgenomen.
Het is goed bij een uitgave als deze even wat
langer sti! te staan. Het valt op dat dit liedboek
(met achterin enige registers en ondermeer de
Augsburgse Conjessieen de Kleine Catechismus
van Luther) een breed formaat liedboek betreft;
met twee kolommen naast elkaar. De psalmen
staan voorop, daarna volgen 125 liederen. Zij
werden ingedeeld naar onder andere "catechismusliederen". "Gcbed-ltedcren. voor en na de Predicatie'. En daarna volgde een afdeling met enige

series liederen over onder meer "de geboorte en
menswording van Christus". Vaak stond in een
dergelijke categorie een lied van Luther voorop."
Net als deze herziening door Van Duisberg
kreeg zo'n vijftig jaar later ook de uitgave van een
volgend boek toestemming van de Amsterdamse
kerkenraad. In 1739 verscheen een gezangboek
door Christoffel Beudeker. Het was een herziening van dat Van Duisberg, met toevoeging van
een aantal uit het Duits vertaalde liederen. Echter, vele gemeenten bleven het 'oorspronkelijke:
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boek van Van Duisberg troUW.16 In al deze liedboeken werd, zoals de beschrijving reeds doet
vermoeden, Luther's liedgoed behouden.

dam werden geen andere partners gevonden en
zij publiceerde Het Rotterdamse gezangboek uit
1795.25

Liedboeken 1780- 1826
Een nieuwe peri ode brak aan toen het liedboek
van Van Duisberg vervangen werd. Deze vervanging leidde tot het ontstaan van drie Lutherse
gezangboeken. In 1770 besloot het Amsterdamse
consistorie tot het uitgeven van een nieuw gezangboek. TWee predikanten en twee ouderlingen, met onder andere aanvulling van dichters uit
het dichtgenootschap Laus Deo, Salus Populo, dat
ook de psalmberijming voor de Hervormde Kerk
had vervaardigd, klaarden dit werk in tien jaar.
Ook vele nieuwe liederen werden opgenomen.
Een aantal van de medewerkenden leverde ook
een aandeel in de in 1773 verschenen Statenberijmingvan de psalmen." De bundel, in de laatste
maanden van 1779 gedrukt, werd in Amsterdam
op 2 januari 1780 in gebruik genomen."
Het Amsterdamse gezangboek uit 1779 verschijnt als: Het boek der Psalmen nevens Christelij-

De Bundel van 1826
In 1819 werd in de eerste synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden= al de hoop uitgesproken dat er
spoedig een bundel zou komen voor het gehele
land. Er bestonden immers een Amsterdamse,
een Haagse en een Rotterdamse liedbundel en
geen van hen mocht volledig heten. Om aan die
situatie een eind te maken verscheen in 1826
een bundel die met Pinksteren 1827 officieel in
gebruik genomen werd." Christelijke gezangen

ke gezangen ten gebruike der Gemeente toegedaan
de onveranderde Augsburgsehe Geloojsbelydenis,
[. . J 1779. Vanwege deze titel werd het daarom
ook wei de Consistoriale uitgave genoemd.» Al
hadden de meeste Lutherliederen weliswaar
hun plaats behouden, de bewoordingen waren
wei ver van de teksten van Luther af komen te
staan.> De psalmen (waaronder het lied van Van
Duisberg) gaan aan de liederen vooraf. Het liedboek kent enige globale, deels met het kerkelijk
jaar verbonden, indelingen voor de liederen.
De gemeente Den Haag was niet tevreden
met dit liedboek en gaf een eigen liedboek Uit.21
In 1790 zien een Nederlandse alsook een Duitse
versie het licht." Den Haag was niet de enige gemeente. Want de inhoud van de vijf geschenkexemplaren, die de Amsterdamse gemeente van
hun liedboek naar Rotterdam zond, yond men in
de Maasstad niet zo vernieuwend en rijk als gehoopt.> Met voortvarendheid die bij de havenstad
paste, besloot de gemeente te Rotterdam binnen
een maand om, samen met de lutherse gemeente
te Dordrecht, een eigen liedboek samen te stellen.
Na enige proeven van opnieuw berijmde psalmen
werd een opdracht voor 250 zangen aan diverse
Rotterdamse dichters gegeven.> Het duurde allemaa1 wat 1anger dan gedacht en Dordrecht nam
alsnog het Amsterdamse boek aan. Door Rotter-
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voor de Evang. Luthcrse gemeenten in het Koningrijk der Nederlanden. vergeleken met oudere
bundels werden nu nieuwe paden bewandeld:
een 25-tal psalmen werd gekozen en daarnaast
werden liederen uit oudere bundels overgenomen, en vervolgens werden die aangevuld met
liederen van eigentijdse dichters. Klassieke liederen bleven achterwege, dat gold zelfs Luthers
Een vaste burcbt:» Ook kwamen er, geheel in de
geest van die tijd, nieuwe categorieen voor liederen als: "over plichten jegens onszelve", etc.
De oudere liederen die wei een plaats kregen,
moesten het verdragen in deze nieuwe indelingen opgenomen te worden, waarbij het kerkjaar
als hoofdindeling losgelaten was29 Hoewel de
bundel een vlak rationalistisch karakter toegedicht werd door de hoogleraren J.w. Pont en F.
Domela Nieuwenhuis, werden (met name door
laatst genoemde) de hymnen als 'doorgaans
uitmuntend' geacht.> Maar de naar Amsterdam
beroepen predikant i.c. Lentz streefde naar een
wezenlijke aanvulling op deze bundel." De synode van 1843 besloot daaraan gehoor te geven
en liet een vervolgbundel uitgeven, waarin enige liederen van Luther (zoals Een vaste bureht)
weer opgenomen zouden worden. Uiteindelijk
verscheen deze bun de I met 64 liederen in 1850,
ook het lied 'k: Hef vol verlangst werd met deze
inhaalmanoeuvre weer aan het officiele liedgoed toegevoegd.> De bundel heette: Vervolgder

Christelijke Gezangen, ingevoerd in 1826 voor de
Evang. Luthersehe Gemeenten in het Koningrijk
der Nederkmden, 1850.33
Voor de volledigheid noem ik als intermezzo
het GezangboekHersteld-EvangelischLutherse Gemeenten. Na de afscheiding in 1791 werd de Am-
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sterdamse bun de I van 1780 lange tijd gebruikt in
de Herstelde gemeenten. In 1840 wilde men eerst
nog een bijvoegsel uitgeven, maar eenmaal bezig
besloot men, na de proefbundel van 1854, een
geheel nieuwe bundel te vervaardigen.> Verschillen de bekende dichters uit die tijd werden uitgenodigd liederen voor dit boek te maken.> Het
lied van Van Duisberg kreeg bij de Herstelden een
plaats onder de 'trcostgezangen'.>
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De twintigste eeuw en opmaat
In 1892 bood het Nederlands Luthers genootschap vaal' in - en uitwendige zending37 aan
zijn leden en andere belangstellenden
ten
tweedemale een bundel liederen aan.> Het
was de bundel Liederen vaal' de vergaderingen
van het Nederlands Luthers genootschap voor
in - en uitwendige zen ding. Uiteindelijk groei-

de dit werk uit tot een echt gezangboek, toen

19

het in 1904 werd omgevormd tot de bundel
Christelijke Liederen. Deze editie was nu ook

bedoeld voor kerkdiensten in rechtzinnige gemeenten, en daarmee groeide het uit tot het
gezangboek bij uitstek van de EvangelischLutherse kerk. Deze statuur kreeg het mede
omdat de bundel van 1826 zozeer het kenmerk van die tijd droeg dat - zeals hierboven
al vermeld - daarin aanvankelijk zelfs bekende Lutherliederen ontbraken, dit dus onverlet
de latere aanvulling.
Genoemd Nederlands Luthers genoatschap
stond voor een meer rechtzinnig lutheranisme
en had verschillende zaken hoog in het vaandel
staan: naast de toenmalige heidenzending, waren
dat de bevordering van de kennis van het zuivere
woord en sacrament.v alsook de beleving van de
samenhang met de Lutherse kerken in de wereld.
Zodoende zagen na 1900 bundels het licht met de
naam: Chlistelijkeliedercn verzamelden uitgegeven
van wegehet NederlandschLuthersch Genootschap
voot in- en uitwendigezendingv' Deze bundel, die

ter onderscheiding van de synodale bundel ook
wei de Genaotschapsbundelwerd genoemd, werd
tot 1955 enige malen bewerkt." Met dit lledboek,
waarin weer elf liederen van Luther staan, begon
zich een opleving van de belangstelling voor Luthers liederen te tonen. Het werd in brede kring
gebruikt waardoor eerdere uitgaven al snel aan
terrein verloren.? Het lied van Van Duisberg
kwam in de afdeling "oud en nieuw jaar" terecht.
De uitgave van de vrijzinnige liederenbundel43 (in de volksmond ook wei Zwaantjesbundel
genoemd vanwege het kaft dat met een zwaan
getooid was) uit het jaar 1944 behoeft hier geen
nadere aandacht. Het lied van Van Duisberg
kwam hier niet in voor. Het Liedboek 1955 (officieel: Gezangbaek der EvangeJisch-Lutherse
Kerk) was ontstaan uit de vraag om de al vaker
heruitgegeven genootschapsbundel uit 1904 te
herzien." Nadat de jeugdbond al voorbereidend
werk deed (in 1953 werd het liedbundeltje Uit hart
en mond 45 uitgegeven, waarin vele "echt lutherse" liederen - maar niet dat van Van Duisbergwerden opgenomen) werd in 1955 een nieuw
liedboek uitgegeven.w
Naast het feit dat oude liedboeken, alsook de
Vrijzinnige bundel, geen van allen (meer) door
konden gaan voor het officiele liedboek van de
Lutherse Kerk, werd er in de voorbereiding op
deze bundel naar gestreefd om - zoals dat heette

20

- terug te keren naar het liturgische karakter van
het oorspronkelijk reformatorisch gezangboek,
zoals dat tot en met de Van Duisberg-versie nog
in gebruik was geweest." Zijn lied werd overigens in deze uitgave bij de psalmliederen opgenomen.v De teksten werden vastgesteld door een
door de synode ingestelde liturgische commissie.
Professor P. Boendermaker nam een bijzondere
plaats in deze commissie in en vertaalde vele
liederen uit de Duitse liederenschat. De dienst
waarin dit liedboek in gebruik genomen werd,
maakte onderdeel uit van het eerste te Amsterdam gehouden intemationale congres over lutherse kerkmuziek.'?
Nederlandse lutheranen stonden in deze herbezinning op meer oorspronkelijk reformatorisch
materiaal niet aileen. Een dergelijk liturgisch streyen was ook in andere landen in lutherse kerken waameembaar en werd later hier ten lande
zelfs mede bepalend voor de aanloop naar het
Liedboek voor de Kerken. voor de Nederlandse
lutherse situatie betekende het dat er bijzondere
aandacht geschonken werd aan "het kerkelijk
jaar", hetgeen resulteerde in het voorstellen voor
een "hoofdlied" voor iedere zondag.v Dit boek uit
1955 sloot nauw aan bij de traditie van vele Duitse lutherse kerken en de hierin opgenomen uitgewerkte liturgie geeft een driedeling aan. voorbereiding, woorddienst en sacramentsdienst. De
Synodale bundel en de Genaatschapsbundel verdwenen geheel."
volledigheidshalve verwijs ik ten slotte uiteraard ook naar het in de lutherse kerk gebruikte
Liedbaek vaor de kerken, waarmee zij weer aile
150 psalmen terugkreeg. Dit liedboek. dat in 2013
een opvolger kreeg, bevat vele liederen van Luther alsook uit het vroege en latere lutheranisme.
Daarnaast vonden veel vaste 'zondagliederen'
of 'hoofdliederen' uit het liedboek 1955 hier een
plaats. Daardoor yond dit boek spoedig ingang in
de lutherse kerk.v
In dit historische overzicht is in kaart gebracht
hoe een op een psalm gebaseerd lied wei of niet
in liedboeken terechtkwam, en zo ja, in welke
categorie. Het voorbeeld was het lied van Van
Duisberg, gezang 1 7 in het Licdboek voor de kerken. Dit psalmlied heeft de tijden doorstaan, ook
al hadden sommige lutherse liedboeken, zo blijkt
in mijn beschrijving, in de loop van de tijd een
enigszins tweeslachtige houding tegenover de
berijmde psalmen gehad.
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schiedenis en

Alhoewel Van Duisberg het als psalmlied invoerde in het liedboek van 1725, staat het in het
Liedboek:voor de Kerken niet bij de psalmen, maar

bij de bijbelliederen; het wordt daarmee, net als
in de bundels die in of na de negentiende eeuw
verschenen, als een vrije bewerking van de 121 e
psalm gezien. Bij de samenstelling van dit Liedbock: voor de Kerken gold bovendien niet aileen
het combineren van in elkaar te vervlechten
hymnologische tradities, maar daamaast golden
- inmiddels verdergaande ontwikkelde - theologische overwegingen waardoor het in deze bundel terecht onder de bijbelliederen opgenomen is.
Kortom, het is een oud Zuid-Nederlands,
luthers-reformatorisch lied dat een kreeftengang maakte door de liedboeken. Het bleef behouden en gezongen, onder andere op zondag
Oculi. In het nieuwe liedboek, liedboek; Zingen
en bidden in huis en kerk (2013), kreeg dit lied
geen plaats. Oat is spijtig of misschien zelfs wei
een gemiste kans. Want het luthers smaldeel
van de PKN gebruikt dit liedboek ook. En juist
nu het voor deze traditie voor het eerst zo is
dat de meer letterlijk berijmde psalmen samen
met de meer vrije dichtingen van de psalmen op
een overzichtelijk wijze bijeenbracht zijn, had
in de nieuwe opzet dit lied van Van Duisberg
als "lied 121c" zeker niet misstaan. Of er ditmaal ook een aanvulling op dit Liedboek 2013
komt waarbij Van Duisbergs lied weer aan het
officiele liedgoed toegevoegd kan worden (het
gebeurde immers al eerderl) zal de tijd leren.
Martin L. van Wijngaarden(1966), predikantvan de
Lutherse Gemeente Rotterdam, kerkhistoricus. Hi}
publiceeit ondermeer over Ncdettandse Luthcrse
kerkgeschiedenis,met daarbij bijzondereaandacht
voor kerkbouw en kunst.
Adres: Heet Vrankestraat 51, 3036 LB Rotterdam,
ml. van. wijngaarden@planet.nl

zien van het boek van Van Haecht. w.J. Kooiman, Luther's
5

C.Ch.G. Visser, De Lutheranen in Nederland, tussen katholicisme en calvinisme, 1566101 tieden (Dieren 1983) 51. W.J.
Kooiman, Luther's kcrklied in de Nederlandcn (Amsterdam
1943) 174. J. Loosjes, Gesciliedenis der Luthersche Kerk in de
Nederlandcn {'s-Gravenhage 1921) 234. j.c. Schulz Jacobi,
Geschiedenis van de Evang. Luthersche Gemeente te Rotterdam (Rotterdam 1865) 60.D.e. Meijer jr., 'onze Lutherse
zangen', J.P.G. Westhoff, C.A. Evelein en J.w. Pont, Stemmen
uit de Luthersche Kerk in Nederland (Amsterdam 1897) (111)
78. J. Happee, J.L.J. Meiners en M. Mostert (red) De uuneranen in Amsterdam (1588-1988),( Hilversum 1988) 129. Visser, De Lutheranen in Nederland, 22.
Kooiman, Luther's kerklied, 175, als dubbelpsalmen

6

3

Dit artikel betreft de licht bewerkte tekst van een lezing,
gehouden op 2 september 2011 ter gelegenheid van de Lutherse Zomerschool in de Andreaskerk van de EvangelischLutherse Gemeente te Rotterdam.
Liedboek: voor de Kerken rs-oravennage, 1973).

4

Zie o.a. J.w. Pont, Nieuwe Bijdragen tot kennis van de Ge-
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met het

opschrift 'na de oude Compositie'
Met enige voorbeelden gestaafd, door Kooiman Luther's
kerklied, 175 -177
Gemeentearchief Amsterdam, DTB 497/210, bij zijn ondertrouw op 31-10-1671:
Jan van Duisberg van A[msterdam]
papierkoper out 38 jaar ouders doot woont op de Zinge1. Zie
ook Kleerkooper-van Stockum, dl. 1, p. 194. Hij is 2 okto-

8

ber 1698 begraven in de Oude Lutherse Kerk en wordt dan
nog steeds papierkoper genoemd. Een van zijn zonen is
waarschijnlijk in hetzelfde vak werkzaam: een Jan/Johannes van Duisberg begraaft in 1704 en 1708 vanuit de 'Stapel
Papier' een kind 'onder de arm'. Zie ook Kleerkooper d1.
1, 110, onder Dirk en Hendrik Bruijn die met papierkoper
Jan van Duijsburg een overeenkomst sluiten d.d. 27 april
1700 (notaris Corn. van Achthoven), over het drukken van
9

Lutherse bijbeltjes en psalmboeken.
Veel van deze alinea is ontleend aan: http://cf.hum.uva.
nl!bookmaster / cunradus/luthersepsalmen.htm,
(geraadpleegd augustus 2011). Tussen 1666 en 1689 is heel weinig
door hem gedrukt of door hem uitgegeven, zelfs als we
twee pamfletten meerekenen die in 1673 met de fictieve imprint Freystadt: J. Duysburg zijn verschenen. Zou de boekhandel wei ooit de hoofdactiviteit van Jan van Duisberg zijn
geweest? In het Poorterboek van Amsterdam wordt hij op
2 augustus 1672 ingeschreven als 'coopman'. Bekend zijn
twee peri odes van activiteit op boekengebied:

1655 - 1665

en 1675 - 1689. Ais boekhandelaar zelfs twee veel kortere
peri odes: 1655 - 1659 en 1664 - 1665. In de eerste peri ode
1655 - 1665 zijn tenminste twintig uitgaven voor hem ge-

10

12

drukt, in de periode 1675 - 1689 zijn dit slechts negen uitgaven
Compendium van achtergrondin!ormatiebij de 491 gezangen
voor het Uedboek voor de Kerken (Amsterdam 1978) 177,
178.
Happee, Meiners, Mostert, De Lutheranen in Amsterdam,
129. Visser, De Lutheranen in Nederland, 74.
Gemeentearchief

Amsterdam,

Poortersboek

3-563, 2 au-

gustus 1672: Jan van Duijsberg van Amsterdam coopman
heeft [zijn poorterseed gedaan] getrouwt hebbende Doro-

K.G. van Manen (red.), Lutheranen in de Lage Landen, Geschiedenis van een godsdienstige meerdemeid, (Zoetermeer
2011).
2

wezen van Lutheranisme in de Nederlan-

kerklied in de Nederlanden (Amsterdam 1943) 76.

11

Noten:

tie:

den (Amsterdam 1907-1920) (11 1909) 183. Deze gegevens
sporen met de rond 1605 ontstane behoefte aan het her-

thea cloppenb[erg] dochter van Herman Cloppenb[erg] in
sijn leven mede coopman. In die tweede peri ode geldt dat
13
14

acht van de negen titels.
Kooiman, Luther's kerklied, 178, Onze Luthersche gezangen,
IV 123.
Kooiman, Luther's kerklied, 178, Loosjes, Geschiedenis, 234.
Het oudst bekend exemplaar (utt 1605) bevindt zich in de
Gemeentebibliotheek

Haarlem, er zijn diverse herdrukken

21

Latere uitgaven als uit 1905 hebben dit lied onder nummer

bekend uit de jaren 1633, 1652, en 1682 (beide laatstgenoemden in de UBA). Zie ook Kooiman, LUther's kerklied,
15
16

178.
Bijvoorbeeld ook lied 11,22 en 52.
Zie Schultz Jacobi, Geschiedenis van de £liang Luthersche

17

Gemeenle te souemam, 260.
J.P. Boendermaker, H. Jansen, H. Mudde, 'De Lutherse Tra-

ditie', in Het kerklied, een geschiedenis , J. Luth, J. Pasveer en

70 in de categorie "smeek- en klaagliederen"

del: CiJristelijke Gezangen, uitgegeven door en voor rekening
van de Synode der £liang. - Luth. Kerk in het Konin/aijk der
34

Nederlanden.
Kooiman, Luther'z kerklied, 182,183, Boendermaker, Jansen, Mudde, bet Kerklied, 212. De uitgave van 1857 laat ik

35

hier onbesproken.
Beets, Da Costa, Potgieter, Bilderdijk en Ten Kate onder anderen. Voorwoord in: Chlistelijke zangen der Hersteld-Evan-

19

J. Smelik (red.), (Zoetermeer 2001) 211.
Visser, De Lutheranen in Nede11and, 74, 126; Loosjes
kerklied, 179 en Loosjes Geschiedenis, 234,235.
Kooiman, Luther's Kerklied, 255.

20

Kooiman, tuthers Ketklied, 179-181.

gelische-LuthersciJe

21

Loosjes, Geschiedenis, 234. Loosjes citeert ouder werk van
Schultz Jacobi en Domela Nieuwenhuis die deze bundel

last van de ouderlingen det Amsterdamse gemeente, oa Enschede, Haarlem 1857. De door mij geraadpleegde herdruk

niet als een geheel nieuw werk konden beoordelen daar
men de kern nog steeds zeer met de bundel van Van

uitl890 geeft geen aanvullende informatie. En: Visser, De
Lutheranen in Nederland, I 26.Kooiman, Luther's kerklied,

18

unners

Gemeenten in Nederland, uitgegeven op

23

Haecht verbonden zag.
Visser, De Lutheranen in Nederiand, 74, Loosjes, Geschiedenis, 235. Van beide uitgaven bevindt zich een exemplaar in
de UBA, de Nederlandse onder signatuur: UBM 1532 C 25.
Schultz Jacobi, Geschiedenis van de EvangLuUlersche Ge-

36
37
38
39

182.
No 347.
opgericht in 1872,
De eerste keer in 1887.
Door middel van boeken en geschriften maar ook door de

24

meente te ROllerdam, 345, Loosjes, Geschiedenis, 234.
J.e. Schultz Jacobi, GesciJiedenis van de EvangLUthersche

40

stichting van Lutherse scholen.
O.a. een exemplaar gedrukt in 1904 bij Brandt en Zoon te

41

Amsterdam.
Deze bundel werd in brede kring gebruikt en in ieder ge-

22

Gemeente Ie ROllerdam, 345, genoemd worden: Adolf Hendrik Hagedoorn, Jan Verveer, Dick Erkelens en Pieter Wei25

26

27

28
29
30
31

32

33

22

een plaats ge-

geven. In een latere heruitgave staat die er nog steeds zoals
in de in 1884 bij o.a. J. Brandt en Zoon en verschenen bun-

land.
Schultz Jacobi, GesciJiedenis van de EvangLUthersche Gemcente Ie Rouerdam, dat het een eigen boek zou worden
werd beschreven aan de hand van het mislukken van pogingen medegebruikers te vinden. Er waren contacten met
gemeenten te Delft, Den Haag, Gouda, Middelburg en Kaap

val door de rechtzinnigen

42

de Goede Hoop; redenen waarom dit geen medegebruikers
opleverde ontbreken bij Schultz Jacobi.
Te weten: de eerste Synode nadat bij Koninklijk Besluit in
september 1818 het Aigemeen Reglement en in november

43

1818 de leden benoemd waren. Zie o.a. Visser, De iutneranen in Nederland, 118-119.
Chrislelijke gezangen voor de £liang LUtherse gemeenten in
he; Koningrijk der Nedetlanden, 1826 het exemplaar waarover ik kon beschikken blijkt gedrukt bij Enschede in 1869.

44

Ais ik het goed opmaak een onveranderde herdruk van de
uitgave van 1826. organisch lopen de gegevens van de

46

te Amsterdam. Happee, Meiners,

Mostert, De Lutheranen in Amsterdam, 45. Kooiman, LUther's
Kerklied in de Neder/anden, 255. Kooiman, Luther's kerklied,
185 en: Boendermaker, Jansen, Mudde, Het kerklied, 212.
jaanus in de verantwoording van het liedboek van 1955,
377.
Deze bundel werd in vrijzinnige gemeenten gebruik; in ieder geval Beverwijk, het vrijzinnig deel van Den Haag en in
Doetinchem bijvoorbeeld. Mededeling prof. dr. J.P. Boender-

45

maker, juni 2002.
Gezangboek der Evangelisch-Llltherse Kerk, Amsterdam.
1955. Mede het werk van Willem Mudde is een katalysator
voor deze nieuwe gezangbundel.
Deze bundel was met name voor kampen en weekends bedoeld. In 1930 was er al een eerste uitgave.
Visser, De Lutheranen in Nederland, 155. Volledigheidshalve: de commissie die dit werk volvoerde bestond uit

gezangen over in het kerkboek (het zijn geen gescheiden
schriftjes). Zie ook Visser, De Lutheranen in Nederland, 126.
Na het terugtrekken van Dordrecht van het samen met Rotterdam aanbesteedde liedboek -zie boven- valt het op dat

de hoogleraren Kooiman, Boendermaker en Monnich, die
vlak na de oorlog een voorzet gaven. Deze commissie werd

de vraag om een nieuw liedboek door de heer H.). Backer
uit Dordrecht gesteld wordt. Schultz Jacobi, Geschiedenis
van de Evang LuthersciJe Gemeente te Rotterdam, 386.
Kooiman, Luther's kerklied 181, Visser, De Lutheranen in Nederland, 126.
Kooiman, Luther's kerklied, 182.

(EvangelisciJ-LuUlerse kerk) /948-/953, Amsterdam 1953,
18.
In de gemeente Heerlen bleef dit boek ook na de invoering
van het Liedboek voor de Kerken in gebruik tot in het begin
van de jaren 90 van de twintigste eeuw (eigen praktijkerva-

Loosjes, Gescnicdenis, 235.
Kooiman, Luther'skerklied, 182. Kooiman noemt deze twee
uitgaven uit 1826 en 1850 gezamenlijk de eerste synodale
bundel en de volgende, gedrukt in 1886, de tweede 255,
maar aangegeven met hetjaartal in het voorbericht (1884).
Visser, De Lutheranen in Nederkma, 126, ook deze bundel
werd evenals de bundel uit 1827 in het Duits vertaald;
laatstgenoemde in hetzelfde jaar, de vervolgbundel in 1855.
In de gemeenten Amsterdam, Nijmegen en Vaals werden
nog diensten in het Duits gehouden. Loosjes, GesciJiedenis,
235.
Onder andere bij Brandt en Zoon te Amsterdam gedrukt.

uitgebreid met de predikanten jaanus (tevens voorzitter),
Kroes en Munter. Zie ook P. Boendermaker, Herdenking,

47

ring bij gastpreekbeurten).
48

No 122.

49

Happee, Meiners, Mostert, De Lutheranen in Amsterdam.
Dit congres yond te Amsterdam plaats van 23-27 september 1955, de genoemde dienst werd op de 25-e september

50
51

52

gehouden.
jaanus in de verantwoording, 377-379.
Visser, De Lutheranen in Nederland, 155, evenals bijvoorbeeld ook de in sommige vrijzinnige gemeenten gebruikte
bundel van de Nederlandse Protestantenbond
Boendermaker,

Jansen, Mudde, Het kerklied, 213.
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Niet zozeer voor de kerk,

wel voor de christen
Camphuysens Stichtelycke tytnen
De bundel Stichtelycke
rymen (1624) van Dirck
Raphaelsz. Camphuysen (1586-1627) was
de populairste liedbundel van de zeventiende
eeuw met ruim dertig
drukken. In deze bijdrage wordt de vraag
beantwoord waarom
het boek slechts weinig heeft bijgedragen
aan het kerklied, maar
weI veel betekend heeft
voor individuele christenen in de huiselijke
kring en in conventikels.
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In 1624 verscheen een bundel geestelijke liederen die in de zeventiende eeuw een ware zegetocht beleefde de Stichtelycke
.rymen van Dirck Raphaelszoon Camphuysen (1586-1627). I Een
paradoxaal gebeuren want het boek verscheen totaal anoniem
zonder vermelding van uitgever en zelfs plaats van uitgave.
In feite ging het immers om de publica tie van een vervolgd
auteur, die uit de Republiek verbannen was en op wiens aanhouding een prijs stond.
Camphuysen was een slachtoffer van de dogmatische twisten in de gereformeerde kerk over de leer van de predestinatie. Aan de ene kant stonden de remonstranten, die meenden
dat een christen van God de opdracht maar ook de gave heeft
gekregen in deugd en vroomheid te leven en daarmee wegen
krijgt aangereikt om langs die weg de hemel te bereiken. Daartegenover staat het contraremonstrantse standpunt dat de
mens aan zijn zaligheid zelf niets kan toe- of afdoen omdat die
geheel afhangt van Gods genadige verkiezing van de zondaar
die van zijn kant 'onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot
aile kwaad'. Op de Synode van Dordrecht werd in 1619 het
officiele standpunt bepaald in de vorm van de Vijf artikelen tegen de remonstranten. Aile predikanten die deze geloofspunten
niet wilden onderschrijven, moesten een akte van stilstand ondertekenen waarmee zij offici eel verklaarden afstand te doen
van hun ambt. Deze eis werd door de burgerlijke overheid, de
Staten-Generaal, overgenomen: wie bleef preken werd niet
aileen uit zijn ambt gezet, maar verloor ook zijn traktement,
werd zwaar beboet en kon zelfs uit het grondgebied van de
Republiek worden verbannen.
De bundel Stichtelycke .rymen is wat dat betreft de teneur
voluit remonstrants gekleurd. Camphuysen wordt niet moe
zijn lezers aan te sporen zich tot God te bekeren en blijvend en
voortdurend te kiezen voor een leven in deugd. Camphuysen
de predikant, die wij kennen uit enkele tientallen preken, en
Camphuysen de dichter staan op een lijn. De bundel is ook persoonlijk. Er staan gedichten in die een spiegel zijn van zijn ei-

23

gen leven en vooral ook van zijn eigen bekering
en zijn eigen ervaringen op het moeilijke pad
van de ware godsvrucht. Vanwege die nauwe
relatie tussen leven en boek is een korte schets
van zijn biografie van belang."
Leven
Dirck werd in 1586 geboren in Gorcum in een
middenstandsgezin.
Zijn moeder was doopsgezind, van de vader is de kerkelijke kleur niet
bekend. Mogelijk was hij gereformeerd, maar
het feit dat Dirck niet gedoopt werd, wijst er in
elk geval op dat de invloed van zijn moeder kleindochter van een doopsgezinde martelaar groot was. Aanvankelijk werd Camphuysen als
schilder opgeleid, maar Gorcumse nota belen
hebben ervoor gezorgd dat de begaafde jongen
op wat oudere leeftijd naar de Latijnse school
mocht en later een predikantsopleiding aan het
Statencollege - opgericht om de gereformeerde
kerk aan bekwame predikanten te helpen - kon
volgen (merkwaardig voor een nog niet gedooptet). Er is aile reden aan te nemen dat het
niet om een geestelijke roeping ging, maar om
een manier om via een universitaire opleiding
hogerop te komen. Hij studeerde ruim twee jaar
in Leiden en die tijd werd in hoofdzaak aan de

24

humaniora besteed. Pas na deze propedeuse
zouden de echte theologische vakken aan de
orde komen, al werden de studenten van het
statencollege in die omgeving wei voortdurend met bijbel en catechismus geconfronteerd
en hi elden zij theologische disputaties. Camphuysen deed er sympathie op voor het in zijn
ogen 'redelijke' standpunt van Arminius." Maar
voordat hij werkelijk met de voorbereiding tot
het predikantschap kon beginnen, kreeg hij
op voorspraak van de remonstrants gezinde
rector van het Staten college de uitnodiging
huisleraar te worden in het gezin van de militair gouverneur van Loevestein, Gideon van
den Boetzelaer. Hij kwam daarmee terecht in
een gecultiveerde en enigszins mondaine omgeving, waar hij zich uitstekend thuis voelde
en kennelijk zeer gewaardeerd werd. Maar er
ontstonden strubbelingen.
Camphuysen was
verloofd met de zuster van een studievriend en
had dat meisje op een slinkse manier ook bij het
Loevesteinse hofhoudinkje aangesteld weten te
krijgen. Er kwamen roddels over. Camphuysen
zag zich genoodzaakt te vertrekken en de verloofde, Anneke van Allendorp, werd ontslagen.
Er brak een periode van crisis aan. Hij moest
zijn trouwbeloften aan Anneke nakomen - het
huwelijk werd in 1613 voltrokken - maar had
geen baan. Het predikantschap zag hij nog niet
als mogelijkheid, kennelijk om dat hij zich er
niet innerlijk klaar voor voelde, al ging hij wei
zo nu en dan uit preken. Wei heeft hij zich in
deze periode laten dopen, in de gereformeerde
kerk. Ais leraar aan de Latijnse school voorzag
hi], met een schamel salaris, in het onderhoud
van zijn gezin.
Maar toen voltrok zich een ommekeer in
zijn leven. Onder meer door de lectuur van het
boek De enge poorte van de remonstrants gezinde Goudse predikant Eduard Poppius werd
hij bekeerd van een 'lauwe christen' tot iemand
die zich door God geroepen voelde tot een godzalig leven. Daarmee lag ook de weg naar het
pastoraat open. Hij werd in 1617 predikant in
het vlak bij Utrecht gelegen Vleuten, gestimuleerd door de remonstrantse Utrechtse dominee
Taurinus en de Staten van Utrecht, die politi eke
sympathie voor de remonstranten hadden. Na
zijn ontslag ten gevolge van de Dordtse beslissingen zwierf hij rond en kwam hij net als vee!
geestverwanten in het Duitse Oost-Friesland
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terecht, waar hij zich vestigde in het stadje
Norden. Vanuit een mede door hem geleide
drukkerij aldaar ging hij in brochurevorm bemoedigende gedichten aan zijn geloofsgenoten
zenden. In Norden had hij een kring van gelijkgezinde vrienden om zich heen.
Maar die mooie periode kwam ten einde
toen de pest uitbrak. Zijn beste vriend stierf,
snel daarop gevolgd door diens vrouw en pas
geboren kindje. Camphuysen steunde hen met
gevaar voor eigen leven maar kort daarna vertrok hij en begon een nieuwe zwerftocht, voornamelijk in Friesland. In toenemende mate nam
hij in die peri ode afscheid van de gemstitutionaliseerde kerk, die in zijn eigen ogen meer
op dogmatische scherpslijperij dan op ware
vroomheid was gericht. Het predikantschap
ging hij als overbodig zien. In een gemeente
van vromen behoorden volgens hem geen rangen en standen meer te bestaan: laat men met
elkaar de ware weg zoeken en elkaar sterken
in het geloof. Toen de remonstranten ernaar
gingen streven een echt kerkgenootschap te
vormen, wees hij dat scherp af: dan gaat men
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opnieuw elkaar de maat nemen inzake het geloof. Deze stelligname werd hem niet in dank
afgenomen.
Autobiografisch karakter
Camphuysen bleef schrijven en in 1624 had hij
genoeg poezie voor de publicatie van een bundeL In Hoorn vond hij een remonstrantsgezinde
drukker en daar verschenen zijn StichteIyckerymen. Die bundel is, zoals gezegd, duidelijk autobiografisch van kleur. Camphuysen presenteert
zichzelf er expliciet in als vakbekwaam dichter,
die de taak heeft de medegelovigen te steunen
op hun weg. Er staan gedichten in die zijn eigen
bekeringsgeschiedenis weerspiegelen: de aanvechtingen die de beginner moet doorstaan en
de middelen om die te overwinnen, maar ook
de vreugde die hem gegeven is nu hij werkelijk
op weg is naar God. Nog sterker op het eigen
leven gericht is een gedicht waarin hij klaagt
over de vervolging die hij moet doorstaan en
een troostlied aan Anna Gerrits bij de dood van
haar man. Zijn remonstrantse overtuigingen
komen steeds naar voren, soms zelfs polemisch

25

gekleurd wanneer hij in het gedicht 'De wijze
koopman' de contraremonstranten een goedkoop en schijn-heillg geloof verwijt, tevreden
met mooie woorden en geregelde deelname
aan het sacrament van het Avondmaal, maar
zonder werken. Echter, ook zijn doopsgezinde
achtergrond kleurt het boek. Wanneer hij het
ideale christenleven schetst, is het dat van de
doopsgezinden die sober door het leven gaan,
geen eden zweren, geen wapens dragen.
Maar het boek is zeker niet als autobiografie bedoeld. In tegendeel, het is toegespitst
op lering. Hoe dient een christen te leven die
eenmaal door Gods gena de geroepen is om de
weg ten hemel in te slaan. Hoe moet hij het volhouden, hoe zich tegen de duivel wapenen, hoe
zonden vermijden, voor welke verleidingen oppassen, hoe zich gedragen. Oat alles is sam en
te vatten als : hoe de deugd beoefenen. Van
die vraag is het boek doortrokken en dat geeft
het ook een zekere eentonigheid. Camphuysen
werd daar zelfs door medestanders al op aangevallen:
AL 't oudt en 't zelf; altijdt (zegt ghy) van Goedt
Van Godt, van Deuchdt, van Lijden, van Verzaken.
Zoo is 't, mijn vriendt. Die anders wi! noch moet,
Noch durffnoch kan, hoe zal 't die anders maken?
Zijn antwoord in het gedicht 'Een nodig' is dat
hij niet anders kan en wi!: de op God gerichte
deugd is nu eenmaal zijn centrale boodschap.
Maar die concentratie op de deugdbeoefening maakt wei dat er veel ontbreekt. jezus is
het grote model maar over diens leven, lijden,
kruisdood en opstanding valt in de bundel nauwelijks iets te lezen. Des te meer over zijn leringen. Camphuysen is geen bevindelijk christen en wie devotie zoekt, kan in de rijmen niet
terecht. Zelfs een lof op de liefde loopt uit op:
'liefde is de koninklijke wet'.
De lessen zijn tot de individuele christen gericht. Om diens eeuwig hei! gaat het.
Een geloofsgemeenschap komt nauwelijks ter
sprake. Voor de samenleving als geheel heeft
hij nauwelijks aandacht. Camphuysen predikt geen verzet tegen het gezag. Het hoort bij
zijn overtuiging dat de overheid gehoorzaamd
moet worden, zelfs als ze onrechtvaardig is. De
deugd die hij in die situatie predikt is die van
de 'Iijdzaarnheid', het drag en van het ons opge-
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legde lot. De armen moeten geholpen worden,
maar ook dat wordt primair aangeprezen vanuit het be lang van de gever die langs die weg
God moet dienen.

Minder geschikt als kerklied
Dergelijke trekken verklaren waarom maar enkele van de stichtelijke rijrnen het tot kerklied
hebben gebracht. De bundel was te eenzijdig
op een aspect van het geloofsleven gericht en
richtte zich niet zozeer tot een gemeente als tot
de individuele christen. De gereformeerde eredienst had officieel trouwens geen plaats voor
andere liederen dan de psalmen en ook later
toen er wei ruimte voor gezangen kwam, was
er voor de afgezette dissident geen ruimte. In
de Evangelische gezangen (1807) ontbreekt zijn
naam. Ook de remonstranten bleven in hun
kerkdiensten voornamelijk psalmen zingen.'
Wei werden de Stichtelycke rymen gezongen in
de kring van de zogeheten Rijnsburger Collegianten, een groep christen en die aan Camphuysens ideaal voldeden: zonder officiele voorgangers met elkaar God dienen." Wat de doopsgezinden betreft, in zijn geschiedenis van het doperse kerklied noemt Pieter Post de Stichtelycke
rymen weliswaar 'in hoog aanzien', maar het
gebruik ervan lijkt toch beperkt te zijn geweest.
6 Liederen van hem ontbreken in de Christelijke

gezangen voor de openbaate godsdiensicefcningen (1796) uit doopsgezinde hoek
Populariteit
Maar als er dan in de kerk geen plaats voor de
liederen van Camphuysen was, waar kwam dan
die enorme populariteit vandaan, getuige de in
totaal ruim vijftig drukken die er in de loop van
de zeventiende en achttiende eeuw verschenen
zijn? Het antwoord op die vraag is te zoeken in
twee richtingen. In de eerste plaats toch in de
inhoud. De individuele christen wordt in diepe
ernst op zijn gedrag aangesproken, zonder dat
hem in stemming wordt gevraagd met allerlei
dogmatische vooronderstellingen. Blijkens zijn
voorwoord wil Camphuysen zich rich ten tot iedere 'christelijke of tot christelijkheid bereide'
lezer. En vanuit dat perspectief kon iedereen
zich aangesproken voelen, of men nu gereformeerd, remonstrant, doopsgezind of rooms-katholiek was. Hoe men immers de goede werken
ook ziet, als voorwaarde voor Gods genade of
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als dankbetuiging daarvoor, iedere christen behoort zijn geloof met daden te ondersteunen.
Kennelijk heeft men de Stichtelycke 1J1men als
een belangrijk hulpmiddel herkend en steunde
men elkaar in het geloof door de liederen in
kleine kring met elkaar te zingen.
Niet aileen de inhoud, ook de vormgeving
van de bundel was aantrekkelijk. Camphuysen
heeft zich erop toegelegd zo helder en overtuigend mogelijk te schrijven. Met veel vormen
van herhaling, bijvoorbeeld door refreinregels,
prentte hij zijn lessen bij de zangers in. Hij gebruikt volkse, aansprekende beelden.' Maar
ook aan de muzikale kant van de bundel heeft
hij veel aandacht besteed. Heel veel liederen
zijn voorzien van notenschrift om het de zangers zo gemakkelijk mogelijk te maken. AIleen bij heel bekende melodieen werd volstaan
met aileen een wijsaanduiding. Het boek bevat
echter ook een behoorlijk aantal gloednieuwe
wijzen, voor een deel ontleend aan toenmaals
moderne populaire muziekboeken, zoals die
van Gastoldi en Dowland. Oat was voor geestelijke liedboeken uniek. Daar komt dan nog bij
dat Camphuysen ook nog voor een aantal niet
van elders bekende melodieen heeft gezorgd,
hoogstwaarschijnlijk door hemzelf gecomponeerd. Zo kreeg de zanger met de Stichtelycke
1J1men een hele verzameling nieuwe bruikbare
melodieen in handen. Uit latere drukken blijkt
dat de uitgevers die kant van de zaak be langrijk vonden: voortdurend werd nog aan de muzikale kant gesleuteld. Componisten kregen
de opdracht om bij populaire melodieen voor
twee- of vierstemmige zettingen te zorgen, of
zelfs nieuwe nieuwe wijzen te componeren.'
In 1759 verscheen voor het laatst een complete uitgave van de bundel, inclusief muzieknotatie. Sindsdien is de band tussen tekst en
mel odie verbroken en wordt Camphuysen meer
gelezen - via steeds weer nieuwe bloemlezingen - dan gezongen. In de kerkdienst is nog een
uiterst bescheiden plaatsje voor hem. In de hervormde bundel Psalm en en Gezangen voor den
Eeredienst (1938) staat zijn bewerking van ps.
121 'Ik hoor trompetten klinken' en datzelfde
lied is ook te vinden in de Liederenbundel ten
dienste van de Remanstrantse broederschap
(1943). Het Liedbaek vaar de kerken (1973)

2013 aangeboden nieuwe Liedbaek; zingen en
bidden in huis en kerk, aan de wieg waarvan

naast de Protestantse Kerk in Nederland ook de
Aigemene Doopsgezinde Societeit, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Remonstrantse Broederschap stonden, is nog maar
een lied van Camphuysen te vinden, nr. 901: Ik
hoor trompetten klinken.
Riet Schenkeveld- van der Dussen (1937) is
vroegm adem e Nederemeritus
boogleraar
landse letterkunde van de Universiteit Utrecht.
M.A.Schenkeveld@uu.nl

Noten:
Zie voor de drukgeschiedenis H.G. van den Doel, Daar
moet veel strijds gestreden zijn. Dirck Rafaelsz Camphuysen
en de Contraremonstranten. Een biogtafie (Meppel 1967).

2

Bijlage IV. De drukken tot 1700 . voor de achttiende eeuw
L.A. Rademaker, Didericus camphuysen. Zijn leven en
werken. (Gouda 1898) 331-333 voor de achttiende eeuw.
De oudste biografie is die van de zeventiende-eeuwer Barend Joosten Stol, afgedrukt in Rademaker 255-283. De
meeste recente: Riet Schenkeveld- van der Dussen, Een
platina liedboek uit de Gouden Eeuw. Dirck Raphaelszoon
Camphuysen. Doopsgezind en Remonstrant. (Nijmegen

3

4

5

6

2013) 9-51.
Zie voor de opleiding van de studenten van het Statencollege in Camphuysens tijd A.C. Duker, Gijsbertus Voetius Deel I (Leiden 1897), hfdst. 2 en 3. De term 'redelijk'werd door biograaf Stol gebruikt.
Marius van Leeuwen, 'Wat zongen de remonstranten?'
stelt dat Camphuysen zeker populair was maar voornamelijk thuis werd gezongen (http://www.remonstranten.org/land/landliturgiezongen.htm;
geraadpleegd december 2013.
Zie Piet Visser, 'Op zoek naar collegiantische liederen
met sociniaanse trekken in Stapels Lusthof der zielen
(1681)',
Doopsgezinde bijdragen NR 30,2004,270.
Hier
wordt de populariteit van Camphuysen in de kring van
remonstranten en collegianten genoemd maar dat heeft
vooral be trekking op zijn psalmberijming.
Pieter Post, Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied
(/793-1973). Van particularisme naar oecumeniciteit (Hilversum 2010) 21. op p. 59 noemt hij een gemeente waar
in 1845 de Stichtelyke rymen nog in gebruik waren.
Zie voor de stijl M.A.Schenkeveld- van der Dussen,
'Camphuysen en het genus humile', in: In de boeken, met
de geest. Vijftien studies van M.A. SchenkeveldDussen. (Amsterdam 2002) 109-118.

8

van der

Schenkeveld- van der Dussen, Platina liedboek 57-59 en
Riet Schenkeveld- van der Dussen, 'Receptie, tekst en
muziek van Camphuysens Stichtelycke rymen' te verschijnen in het tijdschrift De zeventiende eeuw 2014.

voegde daar nog aan toe de bewerking van ps.
122: 'zalige ure, ure van verblijden'. In het in
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Den Singende Swaen als

kerkpolitiek instrument
In 2001 bracht het bekende
Utrechtse ensemble Camerata Trajectina een CD uit
met rooms-katholieke heiligenliederen uit de zeventiende eeuw. Het leeuwendeel van de liederen was
van de hand van de Delftse
priester-dichter Jan Baptist
Stalpart van der Wiele, die
met twee liederenbundels
uit 1628 en (postuum) 1634
verantwoordelijk was voor
de grootste en belangrijkste
verzameling Nederlandstalige heiligenliederen uit
de Gouden Eeuw.' Toch
koos het muziekgezelschap
ervoor niet aIleen zijn
werk ten gehore te brengen, maar ook een drietal
liederen van een andere
priester-dichter, de Goudse
pastoor Willem de Swaen
(ca. 1608-1673).

De titel van De Swaens liedboek, Den 5ingende SWaen,
gaf de muzikanten daarnaast ook de inspiratie voor de titel van hun album, dat zingende Zwanen gedoopt werd?
Daarmee verschafte Camerata Trajectina de Goudse
priester in zekere zin een vorm van eerherstel, want anders dan het werk van zijn bekende Delftse ambtgenoot,
werd aan de liederen van De Swaen tot op heden weinig aandacht besteed. Bovendien was het oordeel van
degenen die er wei over schreven weinig positief. Een
onbekende schrijver is in 1903 zelfs ronduit vernietigend in zijn commentaar: "Gebrekkelijker gerijmel dan
de liederen uit Den 5ingende SWaen aanbieden, kan men
zich bezwaarlijk denken. In de 600 bladzijden van dezen
bundel hebben wij vruchteloos gezocht naar iets dat naar
verheffing zweemt, naar een enkel stuk dat niet door
grofgevoelende mystiek, door platte uitdrukkingswijze,
door tekortkomingen van allerlei aard ontsierd weze. De
liedervorm heeft de schrijver bijna nergens zuiver getroffen; zijne taal is lam en lijmerig en blijft steeds laag bij
den grond, en van zoovele heerlijke plaatsen als in de
Legende der Heiligen voorkomen, heeft hij nergens de
naieve teederheid of de tragische kracht vermogen weer
te geven".' Xander van Eck, die in 1994 een dissertatie
schreef over kunst in de Goudse schuilkerken, noemt De
Swaen bovendien nog eens pedant, omdat hij zichzelf
met de titel van de liederenbundel en de titelprent letterlijk en figuurlijk een lauwerkrans omhangt.'
Kortom: de hoogte tijd om de liederenbundel van
Willem de Swaen grondig te analyseren - en wellicht te
herwaarderen - wat betreft haar inhoud, functie en betekenis. Daarbij is het ook van belang het werk te bezien
in zijn Goudse context en tegen de achtergrond van het
leven en werk van de dichter-componist.

De dichter-componist
Willem de Swaen werd geboren op 12 maart rond het
jaar 1608 en was afkomstig uit een vooraanstaand Gouds
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regentengeslacht. Deze voorname afkomst bezorgde hem een bijzondere positie ten opzichte
van de andere priesters in de stad, doordat hij
steeds kon terugvallen op de steun en bescherming van familie en vrienden. Van die mogelijkheden zou hij volop gebruik maken in zijn streven om uiteindelijk een zelfstandige positie en
een eigen statie (parochiekerk) te verwerven.
Zonder tegenstand ging dit niet, omdat Willem
de Swaen zich niet altijd loyaal toonde aan zijn
geestelijke en wereldlijke leiding.
Vooral met pastoor Petrus Purmerent had
De swaen een ambivalente verhouding. Deze
wereldlijke priester kwam in 1615 naar Gouda
om zielzorg te veri en en aan de katholieken in
de stad, die zieh geleidelijk aan het herstellen waren van de tegenslagen als gevolg van
de Reformatie. Hij nam zijn intrek in een als
schuilkerk gebruikt woonhuis vlak achter de
grote Sint-Ianskerk, dat eigendom was van de
advocaat mr. Gerrit Gerritsz Vermeij. Deze Vermeij was een oom van Willem de Swaen, die al
op zeer jeugdige leeftijd in contact kwam met
Purmerent en hem later als biechtvader nam."
Omgekeerd vertaalde pastoor Purmerent
zijn dankbaarheid voor de steun die hij van de
familie kreeg in een bijzondere zorg voor Willem de Swaen. Toen deze een priesterroeping
wilde volgen en in 1626 theologie ging studeren in Leuven.s bepleitte zijn Goudse biechtvader met succes bij de provisor van het Pulcheria
College, het internaat waar de student werd
ondergebracht, dat hij van gemeenschappelijke taken werd vrijgesteld. De reden hiervoor
is onduidelijk, maar wellicht had de jongen een
zwakke gezondheid. Verder schonk Purmerent
twee soutanes (priesterkleden) aan de theologiestudent en betaalde hij een speciale studiebegeleider. Vooruitlopend op de priesterwijding
en terugkeer van zijn protege naar Gouda trof
Purmerent - die zelf uit een vermogende Haagse familie kwam - nog een aantal gunstige financiele regelingen voor hem. Bovendien liet
hij een deel van zijn kerkelijke uitrustig voor
hem achter, toen hij zelfin 1630 naar een nieuwe schuilkerk aan de Hoge Gouwe verhuisde.
Uiteindelijk kwam Willem de Swaen kort
na zijn priesterwijding in 1634 inderdaad naar
Gouda terug, op aandrang van zijn nieht, het
klopje Maria Gerritsdr. Vermeij. Purmerent liet
hem binnen zijn statie de plek innemen van de

TNK

jaargang 17 (2014)

Ello Fidelis ufque ad mortem, & dabo tibi
Coronam Vitre.

. dpor.
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10.

TItelgravurevan Den Singende Swaen, van de hand van Reynier
van Perseyn. voorgesteld wordt een zwaan, die met de snavel
strijkt langs de snaren van een harp die met 'n vleugel wordt
vastgehouden. Uit de hemel reikt Gods hand een lauwerkrans,
de "kroon des levens" voor degenen die tot de dood toe getrouw
zijn geweest. Open baring van Johannes 2, vers 10.

bejaarde Adiranus Bogaert en stond hem toe
op zon- en feestdagen me de de Mis te lezen, te
lunchen en na de vespers de preek te verzorgen.
Daarvoor schonk hij hem nog eens priesterkleding op maat. Tot ergernis van Purmerent, de
kerkgangers en de 'bewakers' (die op de uitkijk
stonden om te waarschuwen voor invallen door
de schout) duurden de preken van De Swaen
echter vaak tot na het invallen van de duisternis, waardoor kaarsen ontstoken moesten worden en de kans op ontdekking groot werd. Hij
trok zich echter niets van de waarschuwingen
aan.
Langzaam groeide ergernis bij Purmerent
over het eigengereide gedrag van zijn pupil
en die groeide naarmate de familie vermeij,
in het bijzonder Maria, de pastoor onder druk
begon te zetten om De Swaen aan te wijzen
als zijn ambtsopvolger en erfgenaam van de
kerkelijke goederen. De pastoor had reeds de
vader van Willem en Willems broer Jacobus
de Swaen bij testament in naam aangewe-
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zen als erfgenamen, maar of het ambt en de
bezittingen uiteindelijk aan hun priesterzoon
zouden toevallen, kon of wilde Purmerent niet
toezeggen. Daarop ontstond een verwijdering
tussen de pastoor en de familiekring rond De
Swaen.
In mei 1635 ging De Swaen op aandringen
van zijn nicht van tijd tot tijd ook eigen kerkdiensten houden in de nog steeds bestaande
huiskerk van Vermeij. Anderhalf jaar later liet
hij de pastoor weten dat hij niet langer bereid
was zich aan de gemaakte afspraken te houden, onder meer over het inkorten van zijn preken. Hij stuurde nadrukkelijk aan op een breuk,
die er uiteindelijk ook kwam, toen Purmerent
hem in 1638 liet weten dat hij zijn preken dan
ook maar moest houden in het huis van Vermeij. Daarmee was het bestaan van een eigen
statie de facto werkelijkheid geworden, wat tot
grote ergernis van Purmerent gepaard ging met
de overgang van een grote groep klopjes (50 tot
60 in getal) en andere gelovigen van de oude
naar de nieuwe statie. 7 De sfeer tussen beide
priesters was vervolgens geruime tijd om te
snijden en over en weer werden verdachtmakingen geuit.
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In de loop van 1641 lijkt Purmerent zich bij de
nieuwe werkelijkheid te hebben neergelegd en
werden de verhoudingen genormaliseerd. In
dat jaar werd Willem de Swaen door het stadsbestuur offici eel geadmitteerd als priester in de
stad,B waarmee ook de wereldlijke overheid
de nieuwe situatie min of meer erkende. Een
overtuigende aanwijzing dat de pastoor en zijn
voormalige beschermeling weer op goede voet
met elkaar stonden, is een historieschilderij van
Wouter Pietersz Crabeth II uit hetzelfde jaar
1641, voorstellende de bekering van Willem
van Aquitanie door Bernardus van Clairvaux.
Vlak naast deze heilige, in wie Petrus Purmerent is te herkennen, staat Willem de Swaen
ten voeten uit, met achter zich het klopje Maria
Vermeij, zijn nicht.?
Toen Petrus Purmerent op 6 januari 1661
zijn vijftigjarig priesterfeest vierde, schreef De
Swaen teksten voor een plechtige hoogmis
voor hem, waarin hij zijn biechtvader van weleer alle lof toezwaaide.!? Tot de ooit verhoopte
opvolging als pastoor van de st. Jan Baptist
kwam het echter niet, want nadat Purmerent
op 14 februari 1663 was overleden, werd op
16 april een andere Gouwenaar, Everhardus de
Graeff, door apostolisch vicaris joannes Neercassel tot opvolger benoemd. Op dezelfde datum kreeg echter ook Willem de Swaen een
aanstelling als pastoor van zijn eigen statie.'
Inmiddels was het kerkhuis van Vermeij te klein
geworden. Daarom had De Swaen in 1658, op
steenworp afstand van Purmerents kerk aan
de Hoge Gouwe, een voormalige brouwerij en
belendende panden gekocht en tot kerkgebouw
omgebouwd. Hiermee was hij nu in het bezit
van een in alle opzichten volwaardige statie,
die De Tol werd genoemd."

Muziek als inspiratie
Voor een goed begrip van de religieuze en kerkpoliti eke opvattingen van Willem de Swaen
biedt zijn liederenbundel een schat aan informatie. De goedkeuring voor de uitgave van
dit werk, met als volledige titel Den 5ingende
SWaen. Dat is den lof-sangh der heyIigen, die aIs
singende swaenen, de dood blygeestigh hebben
ontfangen, verkreeg hij op 10 november 1654

van de censor van het bisdom Antwerpen. In
de loop van het daaropvolgende jaar kwam de
eerste editie van dit werk in de Scheldestad van
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uwe sonden") en de bundel bevat enkele specifiek Goudse liederen.
Een keer, in een van de lofdichten die aan
het werk voorafgaan, wordt de naam van de
auteur zelfs voluit genoemd, maar dan subtiel
verstopt in een dichtregel, die iedereen oproept
te komen:

de persen bij Guilliaem Lesteens, drukker in de
Hooghstraat in de Pelikaen. Het drukken van
dergelijke rooms-katholieke boekwerken was
in de Noordelijke Nederlanden formeel verboden en de route die De Swaen koos, was zeer
gebruikelijk. Om risico's van vervolging te vermijden kozen veel meer Noord-Nederlandse
auteurs ervoor hun werk in het katholieke zuiden te laten drukken. Daarbij was het eveneens
gebruikelijk dat de naam van de auteur werd
verborgen achter een pseudoniem of initialen.
Ook de liederenbundel bevat geen duidelijke
auteursnaam, maar het boek is op vele andere
manieren toch gesigneerd door de auteur. Op
het titelblad staan zijn initialten, G.D.S. (Guilelmus de Swaen), de titelprent van Reynier van
Perseijn - een Goudse kunstenaar - vertoont
een grote zwaan, uit de opdracht aan de katholieke gemeente blijkt de schrijver een priester
is en veelvuldig maakt hij woordspelingen met
zijn naam ("0 hoe menichmael hebt ghij dese
uwen Swaen, die nu singht, als eenen Tortelduyf hooren suchten, steenen, kermen over

alwaer de kromme Gouw van d'I]selwordt geschut
Want daedelijk Wi/-hem de Swaen tot zingen voegen
De schrijver van deze gedichten verbergt zich
met de ondertekening N.S. eveneens achter
initialen. Ten onrechte is weI verondersteld dat
het zou gaan om de gelijknamige vader van de
Goudse minderbroeder Nicolaas schconouwen." Achter de initial en gaat echter iemand
anders schuil, namelijk de in Haarlem geboren
Nicolaes van der Steen of Stenius, pastoor van
Akersloot. Deze priester is vooral bekend geworden door het portret dat Frans Hals in 1650
van hem schilderde en door een vertaling van
de besluiten van Trente. Beide geestelijken ken-

n.s

I

EER - D

En Lof-Sangh an

GE

DE

I

G

pagina uit Den singende SWaen met het loj1ied op Gouda met notenladder

TNK

jaargang 17 (2014)

31

Detail met Willem de SWaen uit het historiestllk van WOllter Pietersz Crabeth II uit 164 I, voorsteIIende Bemardus van Claitvaux die
Willem van Aquitanie bekeert. Zie voor het volledige schilderij de omslagvan TNK, jaargang 14 (201 I), aft. I. Achter hem staangeestelijke
dochtets. ook wet klopjes genoemd, onder wie vlak achter De Swaen zijn nicht Malia Gerritsdr. vermeij.

den elkaar vermoedelijk uit hun Leuvense studententijd." Hun vriendschap blijkt ook uit het
lied dat Willem de Swaen op zijn beurt in 1655
schreef. ter gelegenheid van de 50ste verjaardag en het 25-jarig priesterjubileun van Stenius.
Den 5ingende SWaen wordt door de auteur
ingeleid met twee opdrachten, een aan God en
een aan zijn katholieke gemeente. Hierin maakt
De Swaen duidelijk welke motieven hem hebben gebracht tot het het schrijven van de liederen. Hij zegt er bovenal naar te verlangen, dat
"all' die geene, die dese Liedekens sullen lesen;
sullen singhen, sullen sien, sullen hooren" hun
leven zullen beteren ter meerdere eer en glorie van God. Van zijn parochianen verlangt hij
dat zij niet meer de lichtvaardige liedjes zullen
zingen, die hij hen als priester al zo vaak heeft
verboden, omdat ze zeer schadelijk zijn en tot
eeuwige verdoemenis leiden. Hij hoopt dat zij
de boekjes waarin dit soort liedjes staan uit
hun huizen zullen barmen en voortaan aileen
nog stichtelijke liederen zullen zingen, zoals
die in deze bundel zijn opgenomen. Het dubbele in deze boodschap van De Swaen zit hem
in de wijze waarop hij tegelijkertijd gebruik
maakt van de door hem zo verfoeide volksliedjes, door zijn geestelijke liederen te schrijven
op hun melodieen. Boven elk lied staat immers
niet aileen een notenbalk afgedrukt bij het eer-
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ste couplet, maar ook de titel van het wijsje of
meerdere wijsjes waarop het gezongen moet
worden. De titels van deze wijsjes of "voysen"
zijn niet zelden werelds en frivoo!: "Bethke sou
te bruyloft gaen", "Boogh ick my al zoo laegh"
"Gezegent zijn mijn liefs bruyn oogen". "Henrick sou te marrick gaen", "Het meysjen hadder
een ruyter lief" of "Lakey, loopt nae de keucke
meyt".
De eerste uitgave van de Den 5ingende 5waen
uit 1655 bestaat nog uit een hoofdwerk met heiligenliederen en een Des singende swaens toe-

gift, boven den Lof-5angh der Heyligen: bestaende
in verscheyde Geestelijcke Liedekens, die ten allen
tijden gesongen mogen worden, voorzien van
een aparte titelpagina, waarin andersoortige
liederen zijn opgenomen, in totaal 484 pagina's. Een tweede versie van het werk verscheen
in 1664, nog bij het leven van de auteur en door
hem met nieuwe liederen uitgebreid. Het boek
telt nu 632 pagina's en werd ook nu in Antwerpen gedrukt, met een nieuwe bisschoppelijke
goedkeuring, maar deze keer bij Arnout van
Brakel, drukker op de Wijngaertbrugge in de
Wijngaertpoorte. In 1728 bracht Frans de Does,
boekverkoper van de Hooigracht in Leiden, een
derde editie op de markt, die volledig gelijk was
aan de uitgave van 1664. De gravures, die afgaand een lijst achterin het boek, deze uitgave
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aantrekkelijker hadden moeten maken. lijken
op het laatste moment achterwege te zijn gelaten want er is geen exemplaar met dergelijke
platen overgeleverd.
Voor een nadere analyse van de liederenbundel is de uitgave van 1664 het me est geschikt. Het is de meest uitgebreide editie en ook
de meest geintegreerde, 15 want de liederen zijn
zoveel mogelijk volgens het kalenderjaar en de
kerkelijke feestdagen gerangschikt. Vaak wordt
de Singende Swaen vergeleken met het in de
inleiding genoemde werk van Stalpart van der
Wiele, Gulde-Iaet Ons Heeren Iesu Christi, dat
echter veel uitgebreider is en op vier dagen
na voor alle dagen van het jaar liederen heeft.
Dat is in de bundel van de Goudse pastoor niet
het geval. Naast heiligenliederen heeft hij ook
meer thematische liederen toegevoegd, zoals
gezangen over klopjes, weduwen, gehuwden,
jongelieden en engelbewaarders. Ook bevat
zijn werk enkele gelegenheidsliederen op bijvoorbeeld een priesterjubileum en een sterfgeval (van zijn broer) , liederen waarin Gouda
en Gouwenaren bezongen worden en een hele
reeks algemene liederen voor kerkelijke hoogtijdagen, zoals maar liefst 21 Kerstliedjes en
tientallen Marialiederen.
Wanneer de analyse toegespitst wordt op
de heiligenliederen, dan blijken er 106 in de
bundel voor te komen. Daarbij moet wel de
kanttekening gemaakt worden dat er soms
meerdere liedjes over dezelfde heilige zijn
opgenomen, dat liederen over Maria en Iezus
niet zijn meegeteld en dat enkele personen
(nog) niet heilig, maar zalig waren. In de
106 leideren wordt 36 keer een vrouwelijke
heilige bezongen en 70 keer een mannelijke.
vergeleken met het aandeel vrouwelijke
heiligen in de bundel van Stalpart van der
Wiele (rond een kwart), is dit dubbel zoveel."
Het betreft in veel gevallen heiligen van wie
vooral de maagdelijkheid bezongen wordt,
zoals St. Agnes, "pronck der maegden" en
St.-Thecla (23 september), door De Swaen
aangeduid als het eerste klopje. Hieruit mag
worden afgeleid dat De Swaen zich met
deze liederen met name richtte op de vele
klopjes in zijn stad. Dat er in de bundel ook
enkele lofliederen op het kloppenbestaan zijn
opgenomen - zoals "Geluckwensinghe aen een
Dochter die de Werelt verlaet ende haer begeeft
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tot den geestelijcken staet" en "Nieuwe-jaersGift, vereert aen de Geestelijcke Maeghden, die
de Blom ende 't Cieraet zijn van de H. Kerck"
- bevestigt dit. De Leeuw stelt in zijn Hemelse
voorbeelden dat de heiligenliederen
van
Den Singende Swaen nauw aansluiten bij de
Hollandse werkelijkheid." Daarbij wijst hij op
het lied over St.-Sura, patrones van Dordrecht,
maar ook de gezangen over St.-Lidwina uit
Schiedam en over St.-Margareta, patrones van
Woerden, passen in dit beeld. De aandacht
voor het specifiek Nederlandse fenomeen van
de klopjes onderschrijft eveneens de stelling
van De Leeuw.

Goudse context
Meer nog dan bij de Hollandse situatie, sluit Den
Singende SWaen aan bij de Goudse werkelijkheid. zo zijn er liederen over st-odolphus (12
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juni), met verwijzmg naar verdwenen kapel
buiten de stad, over de naamdag van st.-jan.
patroon van de stad Gouda (24 juni), over StJacobus de Meedere op de naamdag waarvan
de Goudse jaarrnarkt plaatsvindt (25 juli) , en
voor de dag van de Goudse Kermis (St.-Ians
Onthoofding, 29 augustus). Ook de reeds genoemde lofzang op de stad Gouda en het lied
over het "miraculeuse Lieve Vrouwen Beeldt" in
de vroegere Noodgodskapel geven de liederenverzameling een weI heel sterke Goudse klankkleur.
Ais we nog dieper kijken, blijkt de Goudse
situatie ook op andere manieren door te schemeren in de liederenkeuze van De Swaen. Opmerkelijk is namelijk het aantal gezangen dat
gewijd is aan Willem van Aquitanie, die na
zijn bekering door Bernardus van Clairvaux bekendheid genoot als "de gestaalde heremiet".
Dit bekeringsverhaal, waarmee de Goudse
priesters zich door de schilder Wouter Crabeth
II in olieverf lieten vastleggen als succesvoIle
bekeerders, komt op de naamdag van Willem
(10 februari) in vier verschillende liederen terug
en ook nog eens in het lied voor St.-Bernardus
op 20 augustus.
De Swaens liederenbundel en de religieuze
kunst in de Goudse schuilkerken sluiten niet aIleen wat betreft het historiestuk van de heilige
Bernardus nauw bij elkaar aan. De Swaen liet
het schilderij na de dood van Purmerent dan
ook onmiddellijk overbrengen naar zijn statie
De Tol. Voor zijn kerk liet hij in de loop der jaren ook diverse andere schilderijen maken van
heiligen en gebeurtenissen die prominent figureren in zijn gezangboek. Zo heeft Jan Fransz
Verzijl, eveneens uit Gouda afkomstig en leerling van genoemde Crabeth, in 1639 twee
schilderijen gemaakt van de Nederlandse heiligen St.-Willibrond en St-Bonifacius."
Beide
heiligen stonden in hoog aanzien bij met name
de seculiere geestelijkheid, omdat zij de band
tussen de verdrukte rooms-katholieke kerk in
de dagen van De Swaen met de middeleeuwse
kerk in de Nederlanden vertegenwoordigden.
De Swaens voorliefde voor deze 'nationale heiligen' blijkt ook uit het feit dat hij Willibrordus
als patroon voor zijn statie uitkoos, dat hij in
1668 de graveur Abraham van Diepenbeeck
opdracht gaf een prent van deze heiligen te
maken'? en vanzelfsprekend ook uit een drietal
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liederen voor Willibrordus' naamdag (7 november). Bonifatius moet het met een lied doen (5
juni).

Is de keuze van een seculiere priester als
Wil!em de Swaen voor St.-Willibrordus en St.Bonifatius goed verklaarbaar in het kader van
de strijd met Rome over de status van dit 'ketterse' gebied (partibus infidelium), zijn keuze
om maar liefst zes liederen te wijden aan paters
jezuieten is dat aIlerminst. De jezui'eten stonden immers lijnrecht tegenover de seculieren
met hun opvatting dat de kerkelijke hierarchic
in de Nederlanden had opgehouden te bestaan
en dat zij daarom vrij spel zouden moe ten krijgen om hier de missie te bedrijven. Dat weerhield De Swaen er niet van liederen te dichten
voor Aloysius Gonzaga (1568-1591),
Ignatius
van Loyola (1491-1556),
Stanislaus Kostka
(1550-1568), Franciscus Borgia (1510-1572)
en zelfs twee voor Franciscus Xaverius (15061552). AIleen Van Loyala en Xaverius waren op
dat moment al heilig verklaard; de andere drie
aIleen zalig.
Het is niet eenvoudig de bijzondere genegenheid tot de jezuieten, die uit deze keuze van
De Swaen mag worden afgeleid, te verklaren.
Anders dan Purmerent, lijkt hij zich minder
druk te maken over het werk van de missiepaters. Toen het conflict met zijn voormalige
beschermheer hoog opliep, deinsde hij er niet
voor terug op zoek te gaan naar een jezuiet als
biechtvader. Dat gold ook voor zijn familie, die
in deze situatie de statie van Purmerent verwisseIde voor de jezui'etenstatie in de Keizerstraat.
Ook in spirituele zin lijkt de afstand tussen De
Swaen en de jezuieten niet groot te zijn geweest. Mariaverering en de verering van heiligen vormden voor hem een legitiem middel om
zielen te winnen, zoals ook blijkt uit een lied
met als titel "Van de HH Beelden, betoonende
dat men deselve mach eeren ofte aenbidden"
en zijn grote aantal Marialiederen in Den SingendeSWaen. Andere seculieren waren van mening dat op dit punt terughoudendheid betracht
moest worden, enerzijds om de gereformeerden niet tegen het hoofd te stoten, anderzijds
omdat dit kon lei den tot te lichtvaardige bekeringen. Zij wensten hogere eisen te steIlen aan
de gelovigen dan de jezuieten, die slechts uit
zouden zijn op het winnen van zoveel mogelijk
zieltjes.
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Slot
Nadat Willem de Swaen op 13 augustus 1673
voor het laatst zijn ogen had gesloten, schreef
de vooraanstaande Goudse katholiek Dirck
Doncker een lang gedicht, waarin hij hoog opgaf over de kwaliteiten van deze pastoor.> Eerst
en vooral roemt hij de diens muzikale kwaliteiten ("wiens zwaansgalm overtrof de vog'Iem
zoetste stem"), waaruit blijkt dat de priester
niet aileen liederen schreef, maar deze ook op
fraaie wijze ten gehore kon brengen. Hij heeft
deze kwaliteiten ten volle benut in zijn werk.
Bij zijn overlijden liet hij een volwaardige en
bloeiende statie achter. Met behulp van familiekapitaal en -contacten en de steun van zijn
biechtvader Petrus Purmerent, kon hij in Leuyen theologie studeren en zich tot priester laten
wijden, om vervolgens terug te keren naar zijn
geboortestad. Met grote vol harding streefde hij
met steun van de zijnen naar een eigen statie,
waarbij hij geen kans onbenut liet, ook alleidde
dat tot een tijdelijke breuk met zijn beschermheer. De eigenzinnigheid die hij daarbij aan de
dag legde, werd ook onderstreept met de wijze
waarop hij - met gebruikmaking van zijn muzikale gaven en kunstzinnigheid - streefde naar
een samenhangend geestelijk programma voor
zijn statie, waarmee hij zijn religieuze en kerkpolitieke opvattingen vertolkte, De inhoud van
zijn liederenbundel en het iconografisch programma voor zijn kerk sluiten daarom nauw
op elkaar aan en zijn sterk gericht op de locale situatie in Gouda. ZO bezien was Willem
de Swaen een voorbeeldig vormgever van een
locale rooms-katholieke kerk, waarbij hij het
kerklied nadrukkelijk als instrument heeft gebruikt, Aan een beoordeling over de kwaliteit
van zijn liederen waag ik mij echter niet. omdat
ik daarvoor niet gekwalificeerd ben. Oat laat ik
graag over aan kenners van liturgie en zang.
Paul H.A.M. Abels (1956) is kerkhistoticus en
eindredacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse Geschiedenis. Email: p.abels2@kpnplanet.nl

megen 2001). De CD van Camerata Trajectina, zingende
Zwanen. Heiligenliederen
uit de Gouden Eeuw, is uitge2

bracht bij Globe, nr. 6053.
De zwaan, die vlak voor zijn dood luid gaat zingen, is
een terugkerend symbool van een onvoorwaardelijk vertrouwen in God, een beeld dat zijn oorspronkelijk
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deren van Ioannes Sta/part van del' Wiele /579- / 630 (Nij-
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Zingen en bidden in huis en kerk
De totstandkoming van het Liedboek 2013
Hymnologen kunnen
met grote reuzenstappen
door de tijd gaan. 1773,
1806,1869,1938,1973,
2013 zijn de jaartallen
van de ingebruikname
van 'officiele liedbundels'
in de grootste protestantse kerk in Nederland.
Daar tussendoor kunnen
losse bundels geplaatst
worden, wegbereiders,
proefbundels: 102 en
119 gezangen, Zingend
Geloven 1 tot en met 8,
Tussentijds. Onuitputtelijk
haast is het aantal bronnen dat daamaast nog
liederen biedt, Johannes
de Heer en Glorieklokken,
Opwekking en Geroepen om te zingen, Eva's
lied en Op toonhoogte.
Of ook Gezangen voor
Liturgie en Oud-katholiek
Liedboek. Hoe typeren we
de verschijning van het
nieuwste liedboek?
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Als kerk- en liturgiehistoricus deed ik onderzoek naar de totstandkoming van de Statenberijming van de Psa/men, 1773, nu
meestal Oude berijming genoemd, en de Evangelische Gezangen van 1806. Met plezier las ik over de dominees die in 1773
uit drie bestaande berijmingen een soort geautoriseerd compromis samenstelden, en over de landelijke commissie die van
het machtsvacuiim in Nederland gebruik maakte om de kerk
in 1806 een bundel gezangen aan te bieden, meest van eigen
hand, of die van vrienden.' En toen werd ik gevraagd om in
de redactie van een Liedboek plaats te nemen, en daarin met
name de psalmen naar tekst en muziek tot hun recht te laten komen. Of moest het andersom geformuleerd worden: de
mensen de kans te geven de psalmen te laten klinken? In dit
artikel beschrijf ik de totstandkoming van Liedboek, zingen en
bidden in huis en kerk, 2013.2

Liedboek: intern of extern product?
Steeds minder kerken gaven sinds de Tweede Wereldoorlog
nog een 'eigen' Liedboek uit.' WeI kunnen ze een of meer
boeken ten gebruike aan de kerken aanbieden. Tot ergens in
de jaren 1980 hielden de meeste plaatselijke gemeenten zich
gezagsgetrauw aan dit aanbod, deze afspraak. Vanaf dat moment kwam het grate vermenigvuldigen op gang, met stencils,
kopieerapparaten, later ook beamers. Hier werden gezangen
uit katholieke bundels gebruikt, Huub Oosterhuis bijvoorbeeld, daar uit Opwekking, uit Alles wordt nieuw van Hanna
Lam en Wim ter Burg. Vrije dichters boden werk aan dat paste
bij de zondag van het kerkelijk jaar of bij een maatschappelijk
thema.
De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, verder: ISK
genoemd, begon met het zoeken en laten maken van nieuw
liedmateriaal. Deze stichting was de opvolger van de InterkerkeJijke Stichting voor de Psalmberijming, waarin sinds de jaren
1950 verschillende kerken samenwerkten: steeds hervormd en
gereformeerd, snel ook luthers, remonstrants, doopsgezind,
enige tijd ook christelijk gereformeerd, baptist en vrijgemaakt.
Uiteindelijk bleven de vijf eerstgenoemde partners over. Deze
gaven aan de ISK opdracht tot het maken van het Liedboek
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Redactievergadering
Nienke van Andel,
Waveren;

in de Bergkerk Amersfoort.

Bij de vleugel worden verschillende

van voor naar achter:

Look van Oorschot, Andries Govaart, Gert Landman.

voor de Kerken. Dit verscheen in 1973 en werd

in mei van dat jaar met een tweedaagse manifestatie in Middelburg gepresenteerd. De 'achterbari' bemoeide zich weI enigszins met de inhoud; maar het werd uiteindelijk toch het boek
'voor', niet 'van' de kerken. Niet aile gemeenten
binnen de partnerkerken voerden het in. Sommige blijven tot op de dag van vandaag aileen
de Psalmen en enige gezangen uit 1773 zingen,
andere hadden tijd nodig om geleidelijk naar
'1973' toe te groeien, vooral in gereformeerde
en hervormde kring.
Het liedboek kwam net te vroeg om in te
spelen op de snelle liturgische .ontwikkelingen
in het oecumenisch georienteerde middendeel
van de deelnemende kerken. Gezongen vaste
onderdelen van de dienst (het ordinarium)
zochten zich een weg naar binnen: bemoediging en greet. kyrie en gloria, tafelgebed, onze
Vader moesten al snel in aparte boekjes, katernen of liedbladen meegegeven worden. De
ISK kwam vanaf 1981 met proefmateriaal: acht
deeltjes Zingend geJoven, en later, 2004, de bun-
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liederen uitgeprobeerd.

V.l.n.r. Pieter Endedijk,

Ko joosse, Christiaan Winter, Erik Idema, Wim Ruessink, Evert Jonker, Hanna Rijken, Maria Pfirrmann,
2 I september

Henk van

2012, foto Roel Bosch

del TUssentijds. Hierin 'the best of' Zingend Geloven 1-8 en veel bekende liederen van Huub
Oosterhuis, Sytze de Vries, meer kinderliederen
dan in Uedboek 1973, meer liturgisch materiaal
zoals de ordinariumgezangen.
Plaatselijke gemeenten gingen steeds meer
andere liedbundels gebruiken. Geroepen om te
zingen, met een keuze uit populaire Iiederen,
de EvangeJische Licdbundcl, met een mix van
oude vertrouwde liederen naast Elly en Rikkert
en een keuze uit het repertoire van Opwekking.
Het werd tijd voor actie. Maar wie moest nu een
volgende stap zetten? De kerken formuleerden
niet duidelijk een vraag. Vele waren te klein
en waar het de naar elkaar toegroeiende hervormden, gereformeerden en luthersen betrof:
met een heel verdeelde achterban was het niet
gemakkelijk tot een doe I komen. Nu kwam de
ISK, 2006, met een nota, 'Een nieuw liedboek'.
Hierin stonden de uitgangspunten die konden
gelden bij het werk aan een nieuw boek. De bij
het ISK aangesloten kerken, inmiddels aangevuld met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
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NPB, accepteerden de nota, en zo kon in 2008
de redactie aan het werk gaan.
In enkele zinnen was het streven: werken
aan een boek met meer diversiteit dan het vorige. In muzikale stijl meer gericht op verschillende kringen; meer liturgisch materiaal, meer
voor jongeren, meer eigentijds, meer nieuwe
muziekvormen,
meer aandacht voar schepping, recht en vrede, maatschappelijke therna's,
inclusief taalgebruik, andere taalvelden . . Maar
oak herkenbaarder voor een brede groep, minder een boek van en vo or kenners. Een duidelijke eis kwam met name vanuit de PKN: handhaaf de psalmberijming die in 1967 verscheen
en in het Uedboek 1973 werd opgenomen, met
hooguit (geringe) taalkundige aanpassingen.
Samenstelling: democratisch of
deskundig?
Het Uedboek 1973 was samengesteld door een
kleine groep deskundigen, dat leed geen twijfel. Een selecte groep mannen, dichters, al dan
niet oak dominee, en twee kerkmusici, had de
bestaande uitgangspunten in de hymnologie,
internationaal en in Nederland, doen uitmonden in een degelijk boek. Meer dan in eerdere
liedboeken was hier aandacht va or de historie.
Melodieen waren vaak teruggebracht naar de
oorspronkelijke vorm, bekende teksten weer
hervertaald vanuit het origineel. Soms sloat de
redactie weI een compromis: Jan Wit herdichtte
'lch steh an deiner Krippen hier', naar: 'Ik mag
hier aan uw kribbe staan', als vervanging van
het al te arcnaische: 'Ik kniel aan uwe kribbe
neer'(l973, 141; NLB 2013,475). Maar die herziening ging de meesten tach te ver. Dit geliefde
lied kreeg daarom aileen nieuwe verzen 2 en 3,
vers 1 bleef zoals het sinds 1938 bekend was.
Maar voor 'Een vaste burcht' (1973,401;
NLB
2013, 898) was geen compromis mogelijk: de
strijdlustige negentiende-eeuwse melodie had
de jonge Ad den Besten, tijdens de oorlog in
Berlijn tewerk gesteld, zoveel afkeer ingeboezemd dat het ondenkbaar was deze te behouden. In plaats daarvan kregen de kerkzangers
de oude, veel lichtere, haast dansende melodie
uit Wittenberg 1533 terug.
In muzikale stijl ging Liedboek 1973 geheel
uit van het strofische lied. Canons en andere
zangvormen zijn niet te bekennen. Vrijwel aile
liederen zijn bedoeld va or samenzang, een en-

TNK

jaargang

17 (2014)

kele uitzondering daargelaten: 'De rijke kwam
tot Iezus'. zo begint de solo de bijbelvertelling,
na acht regels beantwoord door allen met een
refrein dat nag drie keer terugkomt: 'Wij trekken in karavanen' (1973,59). Deze vorm paste
bij de voorzichtige vernieuwingen, bijbelse spelen die hun intrede deden op scholen en in kerken; echt aangeslagen zijn de weinige nieuwe
liedvormen niet.
Het werk van deze redactie kwam in een
'alles of niets'-gebaar bij de opdrachtgevende
kerken terug. De verschillende synoden en kerkelijke vergaderingen accepteerden het zoals
het kwam, natuurlijk met kritische geluiden.
Velen misten 'hun lied', het 'Vaste rots van mijn
behoud', de 'Winden Gods' uit de doopsgezinde
traditie. Maar 150 psalmen en 491 gezangen
was al weI heel veel, logisch dat het hierbij
moest blijven.
Het 'nieuwe liedboek', nag naarnloos, zou
heel anders samengesteld moeten worden.
De ISK yond een manier om zoveel mogelijk
mensen te engageren. Acht werkgroepen zouden materiaal verzamelen, in de categorieen:
Psalmen, Liedboek 1973, Nieuwe Nederlandse
liederen, Buitenlandse liederen, Kinder- en
jeugdliederen, Andere liedvormen, Liturgische
gezangen, Teksten. Een vrije sollicitatie stelde
elke belangstellende
in staat zich te melden
va or een van de werkgroepen. Het ISK zocht
naar voorzitters van de acht werkgroepen die
tevens redactielid zouden worden, vaardigde
zelf enkele bestuursleden af naar de redactie,
yond adviseurs, en benoemde een onafhankelijke voarzitter. In alles werd dan nog gezocht
naar evenredige verdeling van de verschillende
kerken, mannen en vrouwen, leeftijden, deskundigheden: een poging die slechts ten dele
slaagde. Het aantal mannen op de meeste foto's
overstijgt het aantal vrouwen behoorlijk .. .4
In achttien vergaderingen verzamelden
en selecteerden de werkgroepen materiaal;
in ruim 100 vergaderingen, aanvankelijk van
een dagdeel, al snel van een he le dag en op
het eind ook enkele keren een hele week, verwerkte de redactie de oogst. Onvoorziene zaken vertraagden de voortgang. De werkgroep
'Buitenlandse liederen' leverde vele liederen
aan die elders geliefd waren geworden. Scandinavische, Duitse, maar ook een IJslands lied
verdienden weI een plaats. Maar hoe die te la-
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ten vertalen? Streven we naar zo letterlijk mogelijke vertalingen,
met behoud van details, of
geven we de vertalers vrijheid om op afstand
te gaan staan en een nieuw Nederlands lied te
maken? Na ampele overweging,
en vergelijking van voorbeelden,
koos de redactie voor
het laatste. Een flinke pool vertalers werd gevonden, een boeiende combinatie van mensen
uit heel verschillende
kringen. Ria Borkent, die
de Matthauspassion
in het Nederlands vertaald
had en meewerkt aan het project Psalmen voor
Nu, naast Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld,
bekend als duo in evangelische kringen, ds. Andre Troost, die als predikant al jaren gezangen
maakt die bij zijn achterban aansluiten, naast
Andries Govaart, rooms-katholiek
neerlandicus
en liturgist.
Een unieke stap werd gezet door de beoordeling
door de opdrachtgevende
kerken
niet na afloop van het proces te plaatsen, maar
een team van supervisoren in een aantal rondes mee te laten praten over de tussentijdse
resultaten. Elke deelnemende
kerk benoemde
een supervisor, die zich kon laten bijstaan door
een klankbordgroep;
de Protestantse Kerk benoemde er meerderen, elk met een deelterrein,
zoals Gender, Kinderen en jeugd, Lutherse traditie, Missionair. De reacties van diverse supervisoren stonden soms diametraal tegenover elkaar. 'Fijn, deze oude bekende weer terug' tot:
'Deze theologie is niet meer van deze tijd'. Vaak
dwongen de reacties de redactie het werk over
te doen en een nieuwe beslissing te nemen over
al aangenomen liederen, of in het vervolgtrace
andere overwegingen mee te nemen."
Uiteindelijk was het toch de redactie die de
knopen doorhakte, het geheel overziend. Voor
sommigen kwam hiermee een eind aan het democratisch
element dat 66k in de samenstelling besloten was: kritiek kwam van met name
evangelische
kringen, die een bepaald vast
quo tum reeds bestaande evangelische liederen
opgenomen hadden willen zien.s van theologen
van Barthiaanse huize die het niet eens waren
met de meer op de natuur georienteerde liederen uit Engelse en Keltische kringen,? van musici die liever alleen liederen met een erkend
kerkelijk karakter opgenomen hadden gezien."
Positieve geluiden kwamen toch ook van vele
kanten: remonstranten
waren blij met de veelheid en verscheidenheid.?
Anton Vernooij, ooit
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eindredacteur van de rooms-katholieke bundel
Gezangen voor liturgic, noemde het boek een
'Godsgeschenk voor de Rornana'.'?

Nieuw - bestaand
De redactie ging niet alleen van bestaand materiaal uit. In sommige gevallen is ook bewust
gezocht naar leemten in wat voorhanden was.
Bij doopdiensten ontbrak in bestaande bundels
een eenvoudig lied, ook geschikt voor kinderen
en mensen met weinig contact met de kerk.
Liederen die op deze plaats weI gebruikt worden richten zich slechts op 'verbondenheid',
'dankbaarheid', belangrijke noties bij de doop
maar niet de enige. Vandaar dat een nieuw lied
werd gemaakt, op de bekende mel odie van het
'ozewiezewoze' (NLB 359). De oorsprong van
het lied is een Portugees-creools slaaplied dat
moeders zongen voor hun kind, met verwijzing naar de doop, 'kristalla Christo', 'je bent in
Christus gedoopt'.
Bij de psalmen werden naast de 150 bestaande berijmingen uit Liedbaek 1973 nog
120 andere gezongen vormen opgenomen.
Daarbij horen twaalf onberijmde psalmen,
als reciteerpsalmen in getijdenvieringen (bijv.
vespers) te zingen, maar ook voor eigen gebruik te lezen:!' antwoordpsalmen uit de verzameling van Gezangcn vaar Liturgic en andere bundels:" psalmliederen uit de Lutherse
en Anglicaanse traditie (NLB 150b resp. 150a);
kinderversies (NLB 92a, 8b); versies uit lichte
muziek en evangelische kring (NLB 51c, 130b).
Voor zes psalmen werden opdrachten gegeYen: Nederlandse dichters kregen de uitnodiging om bij de psalmen 4, 13,31,57,88,
139
een nieuwe strofische versie te schrijven. Met
meer of minder vrijheid werkten ze aan deze
opdracht. 13

Binnenlands - buitenlands
De redactie heeft van meet af gezocht naar
liederen uit het buitenland. Nu is dat voor Nederland erg groot; de nadruk kwam vanzelf te
liggen op die landen waar recent liedboeken
verschenen, Zwitserland, Zweden, Schotland.
Daarnaast hadden de gemeenschap rond Taize
en de lona-community een groot aantal liederen al bekend gemaakt in Nederland. Een
bundel van het Protestantse Werelddiakonaat,
Hoop vaar aIle volkcn, bood ook enig materiaal.
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Redactie,

enkele weken voor de officiele

Christiaan

Winter,

van Andel,

dr. Evert Jonker,

presentatie

van het Liedboek,

Erik Idema, dr. Gert Landman, ds. Pieter Endedijk.

in de kerk van Zeerijp.

Voorgrond:

Staand: ds. Henk van Waveren,

Look van Oorschot,

dr. Maria Pfirrmann,

Nienke

Siem Groot, dr. Roel Bosch, Wim Ruessink, ds. Klaas Holwerda, dr. Ko joosse. Hanna Rijken ontbreekt.

Foto 13 mei 2013

Nieuw is dat niet aile liederen vertaald zijn. In
sommige gevallen werden liederen tweetalig
opgenomen, in andere aileen in de oorspronkelijke taal, met een niet-zingbare vertaling
er onder. Oaarmee sluit de bundel aan bij de
praktijk van meertalige vieringen, van gebruik
van kerklatijn in vaste liturgische teksten en
van 'het nieuwe kerklatijn', Engels, in andere
liederen.
Gedrukt of via de beamer
Vorm en inhoud zijn met eIkaar verbonden en
dat wordt rond het kerklied zeker ook duidelijk.
Ligt er een boek waar alles in staat, zingen de
gemeenteleden van gekopieerde blaadjes, zijn
er ringbanden te vinden, komt alles via een
beamer op de muur, met of zonder de mel odie?
Past het nog in deze tijd, een gedrukte versie?
Oat er vier drukken nodig waren binnen een
paar maanden gaf slechts een gedeeltelijk antwoord; de hevige klachten over het tijdig voorhanden zijn van een goede beamerversie, en
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digitale edities voor op de tablet wezen weer de
andere kant op. Hoe dan ook komen gelijktijdig
meer dan ooit verschillende werelden, ook liturgische werelden samen in een uitgave.
Gaan en komen
Lieddichters komen en gaan. Jan Scharp verdween uit dit boek, het aantal liederen van Ad
den Besten, zo prominent in 1973, viel ver terug, jaap Zijlstra, Inge Lievaart komen we veel
vaker tegen, Sytze de Vries en Andries Govaart,
Huub Oosterhuis en Elly Zuiderveld-Niemann
zijn duidelijk aanwezig. Misschien nog weI vaker dan in 1973 vinden we in deze bundel van
Willem Barnard. Tot aan de laatste tekst toe:

Talloos de Jiederen, talloos
al die nog niet geschrevene:
ook de nu nog niet levenden
zetten de dankzegging voort. 14
We kijken al uit naar het volgende boek ...
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6
Dr. Roeland A. Bosch (Den Haag 1958) is als pre-

dikant verbonden aan de NoorderUchtgemeente
Zeist (PKN). Hi} promoveerdc op de afzeuing van
ds. Antonius van der Os, Zwolle 1755, publiceerde
over psalm en en gezangen en was lid van de redactie van Liedboek 201 3. Van hem verscheen in
2013 Er zijn - keltisch-christelijk geloven, en in
april 2014 Steeds weer zoeken mijn ogen naar

U, psalmen in Liedboek, zingen en bidden in
huis en kerk. Blog: http://roelbosch.noorderIichtgemeente.nl.
E-mail:
roeland.a.bosch@
gmail.com

Noten:
Roel A. Bosch, En nooit meer aude Psalmen zingen, zingend gelaven in een nieuwe tijd (Zoetermeer 1996).

2

3

4

5

Bij de start van het project stond de titel nog niet vast.
Een prijsvraag werd uitgeschreven, een keur aan titels
kwam langs. Deze, vaak poetisch van aard, 'Met hart en
ziel'. 'Laat ons de Heer lofzingen', werden terzijde gelegd, het bestuur van het ISK en de uitgever kozen voor
een beschrijvende en programmatische titel: Liedboek zingen en bidden in tiuis en kerk. Het woord 'Liedboek:
beschreef de inhoud, maar niet afdoende. Van meet af
aan was duidelijk dat er ook lees- en bidteksten in zouden moe ten komen. Vandaar de eerste toevoeging. Het
zou bij dit boek niet aileen gaan om kerkelijke vieringen,
maar ook om teksten en gezangen thuis, op kamp en
strand, in de klas, wie weet waar, vandaar het slot. Vanuit huis zou naar de kerk gedacht worden, niet andersom, vandaar de volgorde 'huis en kerk'. weloverwogen>
In de praktijk is het nu een boek waarnaar verwezen
wordt als 'het nieuwe liedboek', NLB, of'Liedboek 2013'.
In dit artikel zullen we, om aile verwarring te vermijden,
verwijzen naar 1973 = Liedboek vaal' de kerken, en NLB
2013 = Liedbaek- zingen en bidden in huis en kerk.
Wei bijvoorbeeld de Gereformeerde Kerken in Nederland,
met 119 gezangen, 1961-1962, en de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), met verschillende elkaar opvolgende
edities van het Kerkbaek.
Redactie: Roel Bosch, Pieter Endedijk (secr.), Christa Hijink, Klaas Holwerda, Erik Idema, Evert Jonker (voorz.),
Ko joosse, Gert Landman, Maria Pfirrmann, Hanna Rijken, Wim Ruessink, Henk van Waveren, Christiaan Winter; adviseurs redactie Jan Breimer, Andries Govaart,
Siem Groot, Jan Smelik, Anton Vernooij. Voor werkgroepleden: zie de lijst op. p 1617 van NLB 2013.
In vrijwel aile vergaderingen was ook aanwezig Nienke
van Andel. Ais promovendus Liturgiestudies onderzocht
zij de totstandkoming, gaande het proces. Haar onderzoeksresultaten komen geleidelijk vrij, bijv. Nienke van
Andel en Marcel Barnard, '''Discourses in Liturgy". De
totstandkoming van het nieuwe protestantse liedboek
(2012) vergeleken met de totstandkoming van het Liedboek voor de Kerken (1973) - een onderzoekspresentatie', jaarbaek vaar Liturgieanderzaek 25 (2009) 55-70;
Nienke van Andel,

'Herkenning

Artikelen in Het Goede Leven, resp. 'Evangelisch Werkverband komt mogelijk met eigen liedboek', 18 maart 2013,
'Evangelisch Werkverband vindt nieuwe Liedboek te beperkt', 20 maart 2013.
7
Recensies in In de waagschaal, www.karlbarth.nl, waarvan de eerste de titel heeft: 'De Kellen zijn terug!', jaargang 42, nummer september.
8 jan van Biezen, 'Enkele persoonlijke opmerkingen bij
het nieuwe liedboek', Muziek & Liturgie, oktober 2013.
verderop bij dit en vorige punten volop gegevens uit discussies op fora, in blogdiscussies en her en der in losse
artikelen in bijv. Christelijk Weekblad en Het goede leven.
9
'Ervaringen met het nieuwe Liedboek ',AdRem, 90ktober
2013.
10 'Liedboek: een katholieke bundel. Een beschouwing vanuit musicologisch perspectief', Gregariusblad, september
2013.
II
Gekozen werden psalmen die in de vaste getijdenreeksen in kloosters voorkomen: bijv. 4, 91 en 134 voor de
vespers, 67 en 92 voor de morgen; daarbij dan ook de
passende antifonen. Tevens ontstond een reeks die voor
aile tijden van het kerkelijk jaar toepasbaar is, vaak door
toevoeging van een tweede antifoon.
12 In de antwoordpsalm, responsoriaalpsalm of gradualepsalm leeft de oudste kerkelijke zangtraditie, uit de tijd
van de mondelinge overlevering: een cantor zingt de hele
psalm, de gemeente antwoord met een regelmatig 'tussengeworpen' refrein of keervers.
13 Psalm 4 en 13, op melodieen van Christopher Norton, uit
Church Hymnary 4, Schotland, vertaald door Alexis de
Roode en Karel Eykman, 31 jaap Zijlstra, 57 Anton Ent,
88 en 139 Wiel Kusters, de laatste vier met een nieuwe
melodie. Steeds was de bedoeling dat de gehele psalm
naar de kern samengevat zou worden, zodat aile strofen,
gezongen konden worden. Bij de bestaande psalmen 88
en 139 was dit immers vrijwel onmogelijk. De oudtestamenticus jaap van Dorp gaf daarbij de dichter richtlijnen
en aandachtspunten mee.
14 Tekst op p. 1561. De liederen hebben nummers, naar de
teksten wordt via de paginanummers verwezen. Complete registers op www.liedboek.nl/extra/registers. Wikipedia-achtige informatie over steeds meer liederen op
http://kerkliedwiki.nll.

of verrassing: Het Lied-

boek als spiegel of als motor', Laetare 29:3 (2013) 57-63.
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