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Hooggeleerde Baader, Molkenboer en Mulder, ik moet U hier dankzeggen voor U w colleges en U w vriendelijke welwillendheid; gij
zult het echter begrijpelijk vinden, dat mijn persoonlijke voorkeur
mijn herinneringen aan den Nijmeegschen studietijd naar anderen
heenstuwt.
Uw colleges, hooggeleerde Brom, Hoogveld en Raaymakers blijf ik
in de grootste dankbaarheid gedenken. De Rembrandt-colleges staan
me nog duidelijk voor den geest; de economische en paedagogische
colleges, in de volste vrijheid uitgekozen omdat economische en paedagogische factoren in dezen tijd een beslisscnden invloed uitoefenen
op het lot van den mensch en dus ook door den litterator bestudeerd
moeten worden, hebben me, naar ik hoop, veel geleerd. Maar ook
gij zult het begrijpelijk vinden, dat mijn grootste dankbaarheid —
naast de meest piëteitvolle erkentelijkheid voor wat Prof. Huybers
z.g. in mijn leven heeft gebracht — toch blijft uitgaan naar mijn
promotor.
Hooggeleerde van Ginneken, op het oogenblik waarop ik deze regelen neerschrijf, besef ik duidelijk genoeg de knellende band van het
academische mos, die het me onmogelijk maakt duidelijk te zeggen,
hoeveel plezier het me doet bij U met deze dissertatie — een
fel requisitoir of een strenge diagnose: mèt de liefde voor het goede
lied groeit ook de haat tegen zijn vijanden — mijn studies te mogen
afsluiten. Ik weet, dat gij deze openlijke dank niet verlangt en bovendien, dat Uw studenten aan derden toch niet kunnen vertellen, wat
gij voor hen beteekend hebt en blijft beteekenen een heel leven lang.
We konden wel eens boos zijn na een responsie-college, we konden
wel eens bang worden over zóó vele en zóó verschillende studieonderwerpen: die liepen immers uiteen van kuikens met zwarte of
met witte veeren tot Thomas a Kempis of Geert Groóte; maar we
waren en zijn trotsch U w leerlingen te zijn geweest en te blijven,
en ondervonden later, hoezeer onze persoonlijke aanleg en liefde
juist door U w veelzijdigheid gerespecteerd konden worden.
Hooggeleerde de Vries, Uw academische leerling ben ik nooit geweest; toch wilde ik U hier danken voor al het moois dat U als
Dr Jan de Vries mij op de Arnhemsche H.B.S. hebt meegegeven. Aan

U w voorbeeld dank ik mijn keuze van een moeilijk maar schoon
beroep: de academische studies waren voor mij een middel om dat
beroep te bereiken; daarom is het mij een behoefte, U hier, bij het
beëindigen van mijn studies daarvoor te danken.
Dit boek is het resultaat van een voortgezette studie van meer dan
i o jaren; het spreekt vanzelf dat ik in dien tijd van veler bereidwilligheid en deskundigheid heb geprofiteerd: het personeel van de
Koninklijke Bibliotheek, Dirk Balfoort, Dr Lunsingh Scheurleer, de
heer A. de Mare en zoovele anderen. In het bijzonder moge ik hier
Dr K. Ph. Bernet Kempers noemen, die in een paar lange avonden
het geheele manuscript met mij heeft willen bespreken en me zeer
zeker voor menige musicologische fout heeft behoed.
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I - OP ZOEK NAAR EEN DEFINITIE
Dat is het noodlot, dat zwaar drukt op iederen schrijver over het
volkslied, van welk land of van welke beschaving dan ook: dat hij
aan de primaire eisch van een definieering van zijn onderwerp niet
kan voldoen; voor velen woog dit noodlot zoo zwaar, dat zij het
woord „volkslied" niet gebruikten en over „het lied" schreven, waar
toch duidelijk het „volkslied" werd bedoeld. En wie zich aan een
definitie van het „volkslied" waagde, kon er van te voren reeds op
rekenen, dat zijn theorie zou worden aangevallen en met objectief
vast te stellen feiten zou worden omvergeworpen.
De theorieën over het begrip „volkslied" zijn in de laatste 150 jaren
een getal genaderd, dat met twee cijfers nauwelijks meer weer te
geven is; ook niet wanneer we ons tot de belangrijkste en goed doordachte publicaties beperken. Zoo werd het mogelijk een aparte
dissertatie te wijden aan de toetsing en classificatie van deze volkslied-theorieën 1 ) ; zoo zal het wellicht over eenigen tijd mogelijk
zijn en nuttig, een uitvoerige verhandeling te leveren over deze en
dergelijke dissertaties. Het aantal theorieën over de volkskunst in
het algemeen en over het volkslied in het bijzonder groeit met een
onrustbarende snelheid; en de zooveelste schrijver over dit onderwerp wordt er huiverig van, wanneer het besef tot hem doordringt,
dat hij no. 1001 zal worden in die lange rij, vooral omdat hij na
de dissertatie van Dr BROUWER wel beseffen moet, dat iedere definieeringspoging even nutteloos zal blijken als een poging in de richting van het perpetuum mobile.
Dr BROUWER heeft aan het einde van zijn conscientieuse beschouwingen de moed gehad te verklaren, dat de ziel van het volkslied,
het essentieele er van, toch nooit onder een definieeringshoedje te
vangen zal zijn. 2 ) Of we nu aanhanger zijn van de oude, romantische theorie, dat het volkslied door het volk als zoodanig wordt
gedicht en gecomponeerd; of we met UHLAND het ontstaan van het
volkslied toeschrijven aan de persoonlijke werkzaamheid van een
dichter en een componist; of we met J. MEIER aannemen dat de
herkomst niets ter zake doet, maar dat het definieerende veeleer gezocht moet worden in de opname van het lied door het volk en
in de verbreiding en nuanceering die het daarbij ondergaat; of we
met NAUMANN gaan praten over „Gesunkenes Kulturgut" en over
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een „primitive Gemeinschaftsdichtung" die voor de onverklaarbare restanten aansprakelijk kan worden gesteld en zoodoende zelfs
de Schlager en de Gassenhauer in het veld van onze onderzoekingen
betrekken . . . . nooit zullen we geheel kunnen ontkomen aan het
subjectieve element der persoonlijke waardeering.
ledere volksliedstudie moet uitgaan van een onverbrekelijke eenheid van tekst en melodie, en moet bestaan in een innige vereeniging
van musicologie en litteraire philologie: dan zal de volksliedstudie
ook nooit ofte nimmer objectiever kunnen zijn dan de minstobjectieve van deze beide wetenschappen. Beide wetenschappen echter hebben naast het verzamelen, ordenen en verklaren van de objectieve feiten, voortdurend te maken met een onderscheiding in echt
en onecht, in waardevol en waardeloos, in mooi en leelijk; en zoo
zal ook de studie van het volkslied zich nooit geheel kunnen onttrekken aan het waardeeringselement, aan het element der subjectieve beoordeeling.
De studie van het volkslied kan objectief zijn, waar de oorzaken
van de, subjectief geconstateerde, bloei en verval en herbloei, van
verandering en misvorming worden nagegaan; maar nooit zal het
object van deze wetenschap zoo scherp en absoluut gedefinieerd
kunnen worden, dat alle volksliederen door de definitie worden
ingesloten en alle andere zang wordt buitengesloten.
Zoo wordt onze speurtocht naar een definitie van het volkslied
reeds zeer snel geëindigd.
De onmogelijkheid der definieering sluit echter een zekere beperking
van het studieobject niet uit, We kunnen er naar streven een indeeling te vinden in het enorme gebied van het lied in het algemeen.
Misschien zijn er kenmerken of eigenschappen te vinden, waardoor
het volkslied onderscheiden kan worden van het kunstlied en van
den Schlager of Gassenhauer. En wellicht nadert deze definieerende
bepaling dan min of meer tot de strikte definitie.
II - H E T ZINGEN ALS DEFINIEERENDE BEPALING
Bijna alle onderzoekers hebben, min of meer instinctief, aangevoeld,
dat er verschil bestaat tusschen volkslied en Schlager, en tasschen
volkslied en kunstlied.

HET ZINGEN ALS DEFINIEERENDE BEPALING

5

Dat voelde J. ROBBERS reeds toen hij in 1802 bij zijn Verhandeling
over het Nationaal Nederlandsch gezang met grooten nadruk de
opera en het kunstlied buiten zijn beschouwingen wenschte te houden. 3 ) Dat voelde WECKERLIN, toen hij in 1886 in zijn Chanson
populaire de befaamde regels neerschreef: „Ces pauvres versiculets
n'ont jamais été destinés à être simplement lus, et encore moins à
être déclamés, mais bien à être chantés". 4 ) Dit subjectieve, maar
daarom niet minder duidelijke aanvoelen was de eenige aanleiding
voor PENKERT's boek over Das Gassenlied, het beheerschte ieder
debat over het ontstaan van het volkslied en vooral over de theorie
van het „Gesunkenes Kulturgut", het ligt ten grondslag aan alle
publicaties over het straatlied. 6 )
Door een scherpere onderscheiding zouden vele verwarde debatten
over kunstlied, straatlied en volkslied tot goede, volgbare gedachtenwisselingen kunnen worden.
Ik meen dat de onderscheidende bepaling hier gezocht moet worden
in de actieve zang, die bij het volkslied doel is en bij kunstlied en
straatlied slechts middel.
WECKERLIN had reeds geschreven, dat het volkslied met de muziek
staat of valt: „Sans la musique la chanson n'est plus" ") ; TlERSOT
schreef het even nadrukkelijk in zijn voorwoord op de Chansons
populaires recueillies dans les alpes françaises (Grenoble, 1903, pag.
XXVIII) : „Quelque intérêt n'ait par elle-même la poésie populaire, il est bien évident que la chanson n'est rien sans la mélodie,
ou du moins qu'elle n'est qu'une chose inerte et tronquée, un oiseau
sans ailes, un corps sans tête ou sans âme"; JOHN MEIER, de beroemde schrijver van Kunstlied und Volkslied in Deutschland (Halle,
1906) schrijft de veranderingen, die de volksliedteksten steeds ondergaan, o.a. toe aan de overheersching van de melodie 7 ); OTTO
BöCKEL schreef in 1908: „Das Volkslied wird singend gedichtet"
en vijf jaar later: „Die Unzertrennlichkeit von Wort und Weise
kennzeichnet ein Lied als Volkslied" en „Die Entstehung im Gesänge ist eins der beiden untrüglichen Merkmale des Volksliedes" 8) ;
LUDWIG KLAGES schreef in 1927 zíjn artikel Zur Psychologie des
Volksliedes en zegt over het volkslied dat het „singend gedichtet,
dasz es, paradox gesagt, getanzt wurde". 9 )
In meerdere of mindere mate hebben alle onderzoekers en verzamelaars dit stellige besef gehad: dat tekst en melodie in zekeren zin
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één geheel vormen; maar als regel kwam men niet verder dan deze
conclusie: dat volksliedverzamelingen zonder melodieën waardeloos geacht moeten worden. BöCKEL zag in de eenheid van tekst
en melodie een definieerende eigenschap van het volkslied, maar ook
hij komt niet verder dan de opmerking, dat tekst en melodie in het
kunstlied een eigen, litteraire en muzikale waarde kunnen hebben,
terwijl dat bij het volkslied niet het geval zou zijn.
De aanzet was er, de eerste stap op de weg naar een oplossing was
gezet; maar het resultaat werd niet bereikt. De theorieën bleven een
torso, en dat is in wetenschappelijke zaken altijd erger dan in de
beeldhouwkunst.
Toch had Dr G. V E R R I E S T , de arts, reeds in 1894 in de Revue
Néoscotastique een artikel geschreven, dat, door transponeering op
het volkslied, een beter inzicht had kunnen verschaffen. V E R R I E S T ' S
stelling: ,,De versbouw is kind van ons stemorgaan, niet van ons
gehoor" ontging, ook in de omwerking tot het leerzame boekje
Ovec de grondslagen van het rythmisch woord (C. A. J. van Dishoeck, Bussum, tweede druk, 1923) aan de aandacht van de bestudeerders van ons lied.
VERRIEST's theorie is zoo belangrijk, dat een breeder citeeren gemotiveerd geacht kan worden:
,,Alles wat wij voelen en denken wordt langs duizende en duizende zenuwbanen in onze spieren geworpen en vloeit en
rijzelt werkelijk door en door ons lichaam. Bij ons denken
neemt het spiergevoel eene overwegende rol in, ver boven alle
andere zinnen." (pag. 4)
„Wat in lippen, tonge en keel ommegaat bij het denken aan een
consonant is enkel een verschijnsel van deze algemeene w e t . . .
De oorspronkelijke beelden der woorden liggen in het motorisch, niet in het acoustisch gebied der hersenschors." (pag. 5)
,,Bij alle kinderen en leesonkundigen bestaan alleen de klankbeelden en de bewegingsbeelden. Voor den ongeleerden doofgeborene bestaat het woord niet. Bij den doofgeborene die heeft
leeren spreken naar de Italiaansch-Duitsche methode, bestaat
het enkel als motorisch beeld." (pag. 6)
,,Ιη verleden tijden waren voor alle standen, en nu nog zijn
voor het volk de klank- en spierbeelden omzeggens alleen
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werkzaam. Van deze beide beelden speelt het motorisch beeld
verreweg de hoofdrol." (pag. 7)
„De motorische beelden en waarnemingen liggen niet alleen
het geheugen, maar ook de harmonie, den rythmus der woorden ten gronde." (pag. 7)
„Bij het spel der stemme werken eerst en vooral de spieren
der borst. Zij jagen den luchtstroom door de stemreet met
gecadanseerden druk en s t o o t . . . De adem is de eerste drijfveer der sprake. Ademhaling en sprake stemmen volkomen
overeen. Dit is zake der natuur zelf: de sprake heeft zich
moeten vormen naar de krachten van den ademtocht. . . Het
is klaarblijkend dat, zoo lange het gesproken woord alleen
bestond, eene zinsnede of een onderdeel ervan niet verder
heeft mogen strekken dan het draagvermogen onzer ademhaling het toelaat", (pag. 9)
„Het woord is eenerzijds kind van het spreekorgaan, anderzijds kind van het denken, doch, naarmate in den loop der
tijden het woord zich ontwikkeld heeft, heeft het ook, omgekeerd, diep op het spraakorgaan en op het denken ingewerkt." (pag. 12)
„Het vers is nog meer als de ongebondene taal aan de wetten
van het stemorgaan onderworpen." (pag. 14)
„De zang van het vers hangt niet alleen af van het afwisselen
van lange en korte sylben, van het getal der toonslagen, van
het stooten en poozen der borst, maar geheel het stem-apparaat
neemt er deel aan. De spieren van lippen, tong en keel, spelen
allen mede en, wil het vers harmonisch wezen, zoo moet dit
spel geregeld zijn gelijk het spel van lijf en leden bij de harmonische bewegingen van den dans. Hier even als daar heeft men
te doen met geheime eigenschappen van ons binnenste wezen,
waarbij het afwisselen van arbeid en rust, van heffen en dalen,
een grondwet blijkt te zijn van het zenuwstelsel." (pag. 17)
„Zoo lange ons gemoed stil blijft, beheerschen wij onze ademhaling naar believen, maar onze onmacht daarin moeten wij
bekennen zoo haast een driftgevoel over ons komt. De ademtocht volgt de geringste ontroering; hij stijgt, hij daalt, hij
houdt in, hij herneemt, en de kunst des dichters is om zoo
volmaakter als hij getrouwer het gaan en staan, het jagen en
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slagen van dit, ons wezen zoo diep ingeworteld gestel, volgen
kan en volgen doet.
Dit is het rythmisch woord in zijne verstdragende, diepstgaande beteekenis." (pag. 29)
,,De aesthetiek van het woord werd uit de physiologie van
ons stemgestel, vooral uit den spierzin, geboren." (pag. 61)
theorie ontleent haar kracht van betoog aan de simpelheid van grondstellingen en conclusies; zij wortelt in de natuur
der dingen en gaat, mutatis mutandis, overal en ten allen tijde op.
Deze theorie gaat ook, en wellicht in nog sterkere mate, op voor
het volkslied.
Want het verschil tusschen vers en lied, was in den aanvang slechts
een kwestie voor voortgezette nuanceering; dat zegt het gezonde
verstand, dat wordt bevestigd door de wetenschap over het ontstaan van het gezang.
Zoo schrijft CARL S T U M P F 1 " ) , met ERICH M. VON HORNBOSTEL
een der voornaamste figuren van het Berliner Phonogramm Archiv:
„Ebenso wie der Rhythmus zwar nicht den Ursprung der Musik,
aber eine besonders reich und schnell voranschreitende Eigenschaft
der Urmusik darstellt, so ist die S p r a c h e , in der wir gleichfalls
nicht den Ursprung finden konnten, für die Entwicklung der Musik
von groszer Bedeutung geworden. Die musikalischen Intervalle
wurden, nachdem sie einmal dem Bewusztsein aufgegangen waren,
auch beim Sprechen vielfach verwendet. Es entstand tatsächlich
ein Sprachgesang, d.h. ein Rezitieren und Deklamieren, bei welchem die Stimme länger als gewöhnlich auf bestimmten Tönen
verweilt, ganze Sätze in einer unveränderten Tonhöhe vorträgt
und an besonderen Stellen die musikalischen Intervalle zu Hilfe
nimmt. Wir haben davon eine Menge Proben bei den Naturvölkern,
aber auch bei den ostasiatischen Kulturnationen. Die Grenze gegen
das gewöhnliche Sprechen ist nicht immer leicht zu ziehen. Aber
den ausgebildeten Sprachgesang möchte ich durchaus als wahren
Gesang bezeichnen. Bei uns gibt das Singen der Domherren und
Mönche, die in der Kirche ihre Vesper oder Matutin rezitieren, ein
Beispiel davon."
VERRIEST'S

Voor het volkslied meen ik V E R R I E S T ' S stelling dus als volgt te
mogen transponeeren :
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Het Volkslied berust niet op de acoustische vreugde van het,
min of weer passieve, luisteren; het berust op de pret van het
actieve zingen, op de motorische rythmiek van de duizenden
spieren van geheel ons stemorgaan. Het volkslied wil gezongen
worden. Het motorische element van de actieve zang is de
karakteristiek van het volkslied.
Het volkslied wil gezongen worden.
Men moet deze eenvoudige waarheid even laten doordringen tot
het volle bewustzijn, voordat alle consequenties getrokken kun
nen worden.
Het volkslied wil, in tegenstelling tot straatlied en kunstlied, ge
zongen worden. Dat is geen paradox! Het volkslied eischt de actieve
zang, kunst- en straatlied willen gehoord worden. Wie naar een
volkslied luistert, tast het wezen van het volkslied aan; het kunst
lied en het straatlied eischen een auditorium. Bij het volkslied is de
actieve zang het doel; bij kunst- en straatlied een middel, dat door
mechanische reproductie min of meer vervangen kan worden. Het
volkslied is motorisch.
III - H E T M O T O R I S C H E VOLKSLIED
De louter motorische taal van den doofgeborene, die heeft leeren
spreken, was een sterk bewijs voor de stelling van D r G^ VERKIEST.
Het bestaan van een louter-motorisch volkslied moge het eerste be
wijs zijn voor mijn thesis inzake het motorische karakter van het
volkslied; niet alleen in ons land, maar over de geheele wereld.
De volkszang van de Patagoniërs bestaat uitsluitend uit zinlooze
klanken: „Was den Gesang anbelangt", schrijft ROBERT LEHMANNNlTSCHE11), „so kennen sie nur noch ein Singen auf sinnlosen
Silben, während Lieder und Gebete nicht mehr wie früher gesungen werden . . . . Dieser jetzige Gesang (Silbenkomplexe ohne Sinn,
die dem Ohr des Sängers schön klingen) hat sich offenbar unverändert als altertümliche Dauerform von den allerältesten Zeiten her
so erhalten, wie er nach theoretischen Erwägungen ja die erste gesangliche Leistung des Urmenschen darstellt; ich glaube nicht dasz
wir in ihm eine Degeneration des Liedergesanges (Worte mit Sinn
und ganze Sätze) zu erblicken haben". Ook ERICH FISCHER schrijft
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in zijn artikel over Patagonische Musik ) in geheel gelijke zin:
„Wir können den Rhythmus für das Wichtigste bei den Gesängen
erachten, indem wir von dem Standpunkt ausgehen, dasz es dem
Fehuelche vor allem auf eine rhytmisch interessante Deklamation
ihrer geheimnisvollen Silben ankommt. Man kann aber mit genau
eben demselben Recht die Meinung vertreten, dasz der Rhythmus
das unbeabsichtigte Ergebnis einer natürlichen Deklamation sei,
dasz also für das musikalische Interesse nur die Melodie, als eine
von den Fehuelche gewollte Kunstform in Betracht kommt." Zinlooze liederen kennen we ook van de Indianen, van de Chineezen.13)
Het zijn de puurste vocalisen; de tekst bestaat uit een rhytmische
afwisseling van klanken zonder eenige beteekenis. Een interessant
voorbeeld danken we aan P. MARCELLINUS MoLZ, S.D.S., die in
Assam bij de Ao-Nagas het volgende dragers-gezang noteerde:

Éi i' •' '' '' J
he

hi

ho

ha

hu

hm

Dat dit geen extreme uitzonderingen zijn, bewijzen de zinlooze
vocalisen van het kinderlied, van alle landen ter wereld; ik moge
met eenige voorbeelden van West-Europa volstaan.
D E COUSSEMAKER noteerde omtrent het midden van de vorige
eeuw te Belle het rondedans-liedje:
Den krcpelaer ging wandelen
en hy nam er Ballot jen mee;
hy kochter ä pond amandelen
en hy deelde Ballotje mee.
Ballotje van de bale.
Ballotje van de schale.
Ballotje van de stee
en ze loeg er mee. " )

Een Geldersch liedje voor het touwtjespringen begint aldus:
Amesjille vanje roelosjee
Eelokale dans maar mee.

TlERSOT noteerde in de Fransche Alpen het volgende liedje:
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La bell' aluíeta
Matin s'è leva
Matin s'é
Marilariri
Lon, Ion, la
Marida la
Matin s'é leva. ^ )
En niet alleen het kinderlied, ook het refrein van het gewone volkslied kent die zinlooze vocalise. Men denke slechts aan het „Tralalala"
en ,,juchhe" van de Fransche en Duitsche liederen, aan de Jodelliedjes van de Zwitsers, aan ,,Hey down, ho down, derry derry
down" van het Engelsche Jacky boy.
Ook het Nederlandsche lied levert voorbeelden in overvloed:
Vive la peperbusse.
Vive la spa.
Tra la la la,
Gyze, gaze, gouze,
Ron, flon, flouze
Traderadera.le)
Het bekende Driekoningenlied uit Werchter (Brabant) :
Wij komen van Oosten, wij komen van ver,
— a la berdina kosteljon —
wij zijn er drij koningen met een ster,
— a la berdina kosteljon,
van cher ami, tot in de knie, —
wij zijn drie koningskinderen,
sa pater trok naar Venderloo,
van cher ami. 17 )
Het „Susa ninna, Susa noe", het „eia, eia", het ,,Ο-ο-ο, benedicamus
Domino" in onze oude kerstliederen, het weversliedje met ,,Schietspoele, sjerrebekke, spoelza, Djikke djakke, kerrekoltjes, klitsklets",
het ,,Slaet op den trommele van dirredomdeine, Slaet op den trom
mele van dirredomdoes" en toch ook wel het „Kyrieleis" in het
bekende ,,Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer", — het zijn alle
maal voorbeelden van volksliederen, die door of ondanks het zin-
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looze van een gedeelte van den tekst blijven bestaan en van geslacht op geslacht worden overgeleverd.
Een zinvolle tekst is voor het volkslied geen essentieel iets: het
motorische element in het volkslied maakt de melodie tot het essentieele. Een totaal kapotgezongen tekst kan telkens weer ontstaan
en dan eeuwenlang blijven voortleven. Wat voor een luisterend gezelschap niet te tolereeren zou zijn, is voor den actieven volkszanger geenerlei bezwaar: de melodie is hoofdzaak.
Een tweede bewijs voor het motorische karakter van het volkslied
is gelegen in het groóte aantal Strophen, dat op eenzelfde melodie
gezongen moet worden. Zoo herinner ik me nog levendig de ondervinding, die ik met duizenden landgenooten in September 1919
bij de Vaderlandsche Volksfeesten in het Arnhemsche Openluchttheater heb opgedaan, bij de demonstratie van de Markerbruiloft.
Toen de bruiloftsgasten zich na de sluiting van het huwelijk rond
de bruiloftstafel hadden vereenigd, zongen zij een lied met een
zeer respectabel aantal Strophen. De Markers zongen hun lied met
klaarblijkelijk plezier, maar voor het passieve auditorium was het,
ondanks de groóte, bijna broederlijke welwillendheid die gedurende
het geheele feest heerschte, niet uit te houden: bij iedere nieuwe
strophe ging er een beweging van ongeduld door het publiek.
Voor den actieven volkszanger echter verdwijnt het motorische
plezier van het zingen geenszins door de veelvuldige herhaling van
dezelfde melodie, zooals voor den actieven danser van de Countrydances de veelvuldige herhaling van dezelfde melodie en dezelfde
lichaamsbeweging in de Longways for as many as will geen verveling teweegbrengt.
Het aantal volksliederen met meer dan 8 Strophen is zeer aanzienlijk. Tellen we het strophen-aantal in het eerste gedeelte van F L O R I MOND VAN DUYSE's Het Oude Nedeclandsche Lied, dan vinden we
4 X 1, 3 X 2, 14 X 3, 32 X 4, 38 X 5, 50 X 6, 31 X 7, 29 X 8,
14 X 9, 22 X 10, 1 7 X 1 1 , 15 X 12, 7 X 13, 6 X 14, 9 X 15,
3 X 1 6 , 4 X 1 7 , 4 X 18, 3 X 1 9 , 5 X 20, 2 X 21, 2 X 22,
3 X 24, 1 X 25, 1 X 28, 1 X 29, 1 X 30, 3 X 38, 1 X 48,
1 X 63 en 1 X 70 Strophen.
Daar VAN DUYSE voor zijn verzameling meestal gedrukte bronnen
gebruikt, zou men eraan kunnen twijfelen of liederen van zóó grooten omvang wel ooit gezongen zijn en onder het volk hebben ge-
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leefd. Dit bezwaar kan natuurlijk niet gemaakt worden bij die bun
dels, die uit den mond des volks werden opgeteekend.
E. DE COUSSEMAKER, Chants populaires des Flamands de France
bevat op een totaal van 142 liederen, 16 Χ ι strophe, 1 0 X 2 ,
13 Χ 3. 23 Χ 4- 10 Χ 5. 12 Χ 6, 5 Χ 7. Ι 2 Χ 8 . ! Χ 9- 5 Χ Ι Ο ·
4 Χ ι ι , 4 X 1 2 , 2 Χ 13, 2 Χ 14, 3 Χ Ϊ 5 . 2 Χ ι 6 , ι Χ 19.
ι Χ 22, ι Χ 3θ, 2 Χ з8, ι Χ 48 en ι Χ 65.
ADOLPHE LOOTENS en J. M. E. FEYS, Chants populaires flamands
avec les airs notés geeft 89 liederen met 7 X 1 , 6 X 2 , 2 X 3 ,
16 X 4, 14 X 5. 11 X 6, 8 X 7, 6 X 8, 5 X g, 2 X 10, 1 X 11,
2 X 1 2 , 2 X 1 3 , 1 X 14, 1 X 15, 1 X 17, 1 X 18, 1 X 20,
1 X 24 en 1 X 63 Strophen.
J A A P KUNST, TerschelUnger Volksleven verdeelt 44 liederen aldus:
3 X 1 , 1 X 3 , 2 X 4 , 1X5, 12X6, 4 X 7 , 6 X 8 , 2 X 9 ,
3 X 1 0 , 2 X 1 1 , 2 X 1 2 , 1 X 1 3 , 1 X 14, 2 X 1 5 , 1 X 16,
1 X 18, 2 X 21 en 1 X 26 Strophen.
Liederen van 10 à 15 Strophen zijn in ons volkslied dus een betrekkelijk normaal verschijnsel. Natuurlijk zijn dit geen liederen die
geheel uit zinlooze vocalisen bestaan; het is primitieve epiek, waarbij de verhalende draad het geheugen van den zanger versterkt.
Maar dat, ondanks de voortdurende herhaling van éénzelfde
melodie, het plezier van het zingen bij den zanger onverzwakt blijft
bestaan, kan alleen door het motorische element in het volkslied
voldoende verklaard worden.
Het kunstlied kent het groóte aantal strophen niet, het stelt zich
in op een auditorium, op een luisterend publiek; het wil indruk
maken op het luisterende publiek en vermijdt daarom het ,,eentonige" herhalen van telkens weer die ééne zelfde melodie. De
Meistersinger gaven, wellicht naar het voorbeeld van Frankrijk, de
voorkeur aan liederen van 3 of 5 strophen; de modernere kunstliederen worden, zelfs bij korte teksten, doorgecomponeerd. De
voordracht van de Chansons de geste was van het spreken, door
de zeer simpele, bijna psalmodieerende melodieën, niet al te essentieel gescheiden en kon daarom door het adellijke gehoor geredelijk
worden geaccepteerd.
Wat het straatlied betreft, ligt het geval iets anders. De bekende
bundel Het Straatlied van D. W O U T E R S en D r J. MOORMANN
is uit een uitgebreide verzameling gedrukte stukken ontstaan en
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kan daarom nauwelijks voor een vergelijking met de bundels van
DE COUSSEMAKER, LooTENS en FEYS of JAAP KUNST in aanmerking komen. Het aantal Strophen in het straatlied is inderdaad
equivalent, maar kan als bewijsmateriaal niet worden gebruikt:
LooTENS en FEYS namen de voorzorg hun materiaal in „Chants
populaires" en ,,Poésies populaires" te verdeelen, WOUTERS en
MOORMANN geven hun materiaal in de zonderlingste mengelmoes
dooreen. Van een hoogst enkel lied werd een melodie opgenomen,
van alle andere liederen weten we niet of ze ooit gezongen werden.
Een lied als ,,De Eed aan de Vliet" met de Vondeliaansche zware
Strophen werd nooit gezongen, en bij liederen als het „Historielied
van Helena de Verduldige" met de 73 Strophen van 8 regels, werd
het auditorium op dorpsplein en kennis door geheel andere elementen dan de zuiver auditieve, geboeid. De straatzanger illustreerde de
lugubere avonturen over vermoorde babies, meisjes en grijsaards,
over vermoorde onschuld, rampen en heldendaden met series prenten, en kon daardoor het luisterende en toeziende publiek boeien.
Het straatlied is het cabaret van de straat, slechts met dit verschil
dat het cabaret bij strophenrijke liederen tot een psalmodieerendsimpel melodietje overgaat, terwijl de straatzanger in deze gevallen
het kijkspel te baat moet nemen.
Alleen het volkslied kan uitsluitend door de activiteit van de volkszangers het veel-strophige lied handhaven.
Het volkslied heeft de activiteit, het motorische als een essentieel
element. Het volkslied sluit het auditorium buiten, het gehoorzaamt
alleen aan die wetten die uit het zingen zelf voortvloeien; het zinlooze lied, het zinlooze refrein en de lengte hebben ons daarvoor
eenige bewijzen geleverd. We zullen later telkens weer zien, hoe het
verval van ons volkslied juist door de opheffing van het motorische
element is ontstaan en hoe alleen het herstel van de actieve, loutere
volkszang het herstel zal kunnen brengen.
De volkszang is de loutere pret van het zingen, die, onbewust en
volkomen argeloos, zijn grond vindt in het rythmische bewegen van
borst en keel en mond en tong en lippen; zooals de argelooze pret
van den wandelaar en den zwemmer bestaat in het rythmische spel
van al zíjn duizenden spieren.
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IV - D E MELODIE VAN ONS VOLKSLIED
Het is een door niemand te betwijfelen feit, dat ons volkslied na
het midden van de 17e eeuw een decadentie tegemoet is gegaan, zóó
groot en zóó essentieel als wellicht in heel West- en Midden-Europa
niet geconstateerd moet worden. Er zijn er, die de bloeiperiode reeds
rond het midden der 16e eeuw laten eindigen — we zullen later
nog zien, dat dit geenszins onredelijk is — maar er is wel niemand,
die na ± 1650 nog zou willen spreken van een groot en goed volkslied in onze lage landen bij de zee.
Over de werkelijke hoogbloei bestaat nauwelijks eenig meeningsverschil: afgezien van de dikwijls zeer ongemotiveerde schattingen
van den overigens zoo grandiozen pionier JAN FRANS WILLEMS18),
die herhaaldelijk melodieën en teksten tot de 12e en 13e eeuw wil
terugbrengen, stelt men de bloeiperiode algemeen van ± 1350
tot ± 1550.
"We behoeven waarlijk niet irreëel-idealiseerend te zijn om in het
Middeleeuwsche lied een bloeiperiode te vinden, zóó sterk en zóó
innig, dat het misschien wel ergens werd geëvenaard, maar zeker
nergens werd overtroffen. De mensch van onze Middeleeuwen kon
fel uit de band springen, hij kon wreed zijn en bekrompen-naïef,
hij kon bacchanaliën vieren die in het decadente Rome met eere zouden zijn genoemd; maar diezelfde Middeleeuwer, die man van het
volk, die nog steeds niet geheel en al los was van het afgezworen
heidendom, bezat die eigenschappen, die het volkslied konden laten
bloeien en vruchten konden laten dragen als een Geldersche bongerd
in lente en zomer. De Middeleeuwer zondigde omdat hij mensch was,
met een door de erfzonde verzwakte wil; maar hij had het kwaad
niet lief omdat het kwaad was, het kwaad werd kwaad genoemd
en het perverse genieten van de zonde ontbrak in de breede lagen
van het volk geheel en al. De Middeleeuwen hadden, buiten de
zonde, die essentieel menschelijke eigenschappen die de groeibodem
zijn voor het volkslied: het gemeenschapsleven, de liefde voor het
geschapene, het genieten van de eigen, simpele scheppingskracht en
het gezonde en sterke genieten van alle kleine vreugden des levens.
In die gemeenschap kon het volkslied groeien en steeds opnieuw herworden en gezond blijven: ontwikkeling zonder decadentie.
Nederland had in de Middeleeuwen een zingend volk, dat altijd en
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overal zong, uit een innerlijke drang, die ook in de tijden der zwaarste
beproevingen niet onderdrukt kon worden en zich uitte in de prachtige inkeerliederen. Onze zangers gingen de heele beschaafde wereld
van die dagen over en nog in de woeligste dagen van de afscheiding
vraagt Philips II dat men hem toch zangers zal zenden voor zijn
hofkapel. Onze componisten werden door het volkslied geïnspireerd
tot hun composities, onze polyphonisten werden de grondleggers
van de Italiaansche school die in Palestrina zou culmineeren
Zooals het een onomstreden feit is, dat ons volkslied tusschen 1350
en 1550 een enorme expansieve hoogbloei heeft gekend, zoo is het
sinds F L . VAN DUYSE'S De melodie van het Nededandsche tied en
hare rythmische vormen (Den Haag, M. Nijhoff, 1902) algemeen
bekend, dat de melodie van ons volkslied, zooal niet uitsluitend, dan
toch in hoofdzaak, op de kerktoonsoorten heeft berust.
Het is evenwel ongemotiveerd deze overheersching van de kerktoonsoorten met VAN DUYSE1") te wijten aan het feit »dat de eenige algemeen verspreide muziek de muziek van de Kerk was", zooals het
eveneens onjuist geacht moet worden de stelling te poneeren, dat ,,de
kerkzang tot grond aan de melodie van het Nederlandsche lied" diende. Het is immers iets geheel anders, te constateeren dat de Nederlandsche liederen dezelfde toonladders en dezelfde muzikale themata
gebruiken als de kerkzang, en te beweren dat het lied van de kerkzang afstamt; we zouden dan na een soortgelijke constateering via
GEVAERT'S La mélopée antique (Gent, 1895) evengoed kunnen beweren, dat het Nederlandsche lied afstamt van de oude Grieksche
hymnen. VAN DUYSE verwart klaarblijkelijk „Elementar-Verwandschaft" en „historische Verwandschaft". Van „historische Verwandschaft" kunnen we spreken bij die liederen die met behoud van
de melodie rechtstreeks uit het Gregoriaansch werden vertaald; in
alle andere gevallen zullen we voorzichtiger en juister handelen door
niet van afstamming en grondlegging te spreken. We hebben daar
zeer duidelijk met „Elementar-Verwandschaft" te doen.
De term ,,kerktoonsoorten" is in hooge mate misleidend. Melodieën
in ζ. g. Gregoriaansche toonsoorten vinden we immers over de geheele wereld verspreid, ook daar waar van een directe invloed van
het Katholieke liturgische gezang of van contact met de volkeren uit
wier gezang de z.g. kerktoonsoorten in laatste instantie „afstammen".
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geen sprake kan zijn. Historisch laat zich de naam „kerktoonsoort"
gemakkelijk genoeg verklaren door het machtige complex van kerkelijke composities in die toonsoorten, die ons in de kloosterbibliotheken zoo goed bewaard zijn gebleven. Ongetwijfeld zou het juister
zijn te spreken van „oude" toonsoorten, indien men daarin dan maar
niet lezen wil dat majeur en mineur, dur en mol, als „nieuwe"
toonsoorten moeten worden beschouwd.
De oude toonsoorten zijn allerminst een star systeem, dat, min of
meer tegen de aard der bevolking in, alleen door de geestelijke en
wereldlijke suprematie van de Kerk bij ons ingang vond. De toonsoorten van onze volksmelodieën waren gelijk aan die van het Gregoriaansche gezang, omdat beiden op de ongebonden vrijheid van de
pure melodie waren opgebouwd. GIULIO BAS Ï 0 ) spreekt terecht van
,,un andoiement perpétuel dans le vague", „cette douce ondulation,
cette agréable divagation qui vous fait planer dans l'espace musical".
De harmonische stelsels die de toonsoorten in lateren tijd zouden verstarren tot een alleenheerschappij van dur en mol, bestonden in de
bloeitijd van ons volkslied niet; de toonvolgorde was aan geen andere
regels dan die van de eenstemmige melodie zelf gebonden: de melodie
was horizontaal van structuur.
De ontwikkeling van de oude pentatonische ladder tot die mèt de
halve tonen, was geen ingrijpen dat met den ouden volksaard in strijd
was; de ontwikkeling van de toonstelsels ging langs volkomen natuurlijken weg. De gebroeders D'HARCOURT beoordeelen de overgang
bij de Kecua van Zuid-Amerika, zeer juist: „Ils connurent les chants
liturgiques et furent certainement frappés et séduits par la nouveauté
de la langue musicale (van de Katholieke Priesters, J. P.) qui leur
était révélée. Tout en restant complètement fidèles à leur musique,
ils introduisaient des modifications dans certains chants anciens, peutêtre en les entendant déformer autour d'eux. L'échelle pentatonique,
résumant jusque-là leurs connaissances musicales, se compléta d'une
manière qui semble curieuse au premier abord, mais qui, à la
réflexion, apparaît naturelle et logique". 21)
Er is bij een bepaalde trap van ontwikkeling nauwelijks een andere
mogelijkheid dan die van de z.g. kerktoonsoorten over. Maar ook
waar VAN DUYSE beweerde dat onze oude melodieën berustten op
de kerktoonsoorten, en waar hij ons in zijn heele verhandeling over
de melodie van het Nederlandsche lied, wil suggereeren, dat in de
2
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middeleeuwen dur en mol niet bestonden, ook daar kan zijn meening
niet zonder restricties worden aanvaard. Voor het Gregoriaansch is
de onderscheiding in 8 toonsoorten reeds ten deele fictief, want ,,οη
glisse toujours d'un mode dans un autre, d'un ton dans un autre,
souvent sans indication précise, sans aucun signe bien caractéristique" ^ ) ; voor het volkslied is deze vermenging zelfs regel. Kent
het Gregoriaansch zelf reeds alle potenties voor de dur en mol-toonsoorten, vinden we de majeur-toonsoort reeds op de oude magische
amuletten der Egyptenaren 22) en in de liederen van bijna alle, min
of meer, primitieve volkeren der aarde 2 3 ), het oudst-bekende Nederlandsche lied, het prachtige ,,Wech op, wech o p " uit het z.g. Hulthemsche handschrift 24 ) staat onmiskenbaar in majeur. Het ontbreken van majeur en mineur zou evenzeer eenzijdig zijn als de latere
alleenheerschappij.
Het lied was in onze bloeiperiode vrij van alle banden, het kende
geen andere wetten dan die, welke uit de stemorganen van den zanger
voortkwamen. De volkszang was autonoom bij de vorming van de
melodieën.
Daarom ook ontbreekt aan deze melodieën ieder bepaald karakter.
Uitbundige vroolijkheid en terneergeslagen droefheid vinden in de
oude melodieën geen uiting, in ons land, en, voorzoover mijn materiaal zich uitstrekt, over de geheele wereld; bijna nooit kan men
alleen door het luisteren naar een melodie bepalen of het lied een
klaagzang is, een minnelied of een ballade.
Ook het ,,Dies irae" 2*), de beroemde Gregoriaansche sequens uit de
Katholieke doodenmis, heeft in de melodie geenszins die angstwekkende visie, die de tekst in de schildering van den dag van vergelding
voor ons oog oproept.

'—-г*-, i
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Di-es i-rae. di-es il-la

a

Π

ρ. Ρ • « . -1 ^ д .

s

· · ш .11

Sol-vel· sue-cium m (a-i/il-la teste Da-vld cum Si-byl-la

Zoo wordt het Gregoriaansche Dies irae tot de volkomen beaming
van de gevoelens van de Katholieke kerk, die zij immers uitspreekt
in het Epistel, dat voor de begrafenis-mis ontleend wordt aan Pau-
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lus I Thess. IV, 13-18: „ut non contristemini, sicut et ceteri qui
spem non habent", ,,opdat gij niet bedroefd zijt zooals de overigen
die geen hoop hebben".
Maar als GIUSEPPE VERDI zijn requiem componeert, dan wil hij indruk maken op het luisterende publiek in de kerk, dan rijzen al de
verschrikkingen van den oordeelsdag voor de oogen van het luisterende publiek op.
Het Gregoriaansch berustte op dezelfde motorische grondslagen als
het volkslied, dat in de bloeiperiode de klankschilderende plastiek
nooit bewust nastreefde, en geen bepaalde toonsoorten kende voor
vreugde of verdriet. Het motorische element maakte dat er geen onderscheid was tusschen godsdienstige en wereldlijke melodieën: alle
melodieën waren min of meer met elkaar verwant. En alleen door
die verwantschap van alle melodieën kan het merkwaardige verschijnsel van de contratacten, van de wereldlijke liederen die in geestelijke liederen werden veranderd, wezenlijk worden verklaard.
We komen hier op een verschijnsel, dat, al kon het in onze landen
volgens H O F F M A N N VON FALLERSLEBEN 26) wellicht eerst in de
14e eeuw geconstateerd worden, toch een verschijnsel van alle tíjden
genoemd moet worden. Het merkwaardige van de contrafacten is
niet zoozeer, dat men een minneliedje met enkele veranderingen omdichtte tot een liedje voor Maria: de Middeleeuwer met zijn hooge
vereering voor de vrouw kwam daar gemakkelijker toe dan wij ons
misschien wel kunnen indenken. Neen, het merkwaardige is veeleer
hierin gelegen dat een geestelijke tekst gezongen kon worden op de
melodie van een wereldlijk lied, zonder dat er een breuk, een tegenstrijdigheid ontstond. We nemen dan een verschijnsel dat wellicht te
breed is voor het gewone begrip , f contrafact", maar dat van dat begrip toch allerminst strikt gescheiden kan worden.
Ambrosius, Sedulius, Prudentius schreven hun hymnen op het rythme van het wereldlijke volkslied en GEVAERT27) leerde ons reeds, dat
christelijke hymnen gezongen werden op dezelfde melodieën die eertijds ter eere van Apollo hadden geklonken.
Niemand zal eenigerlei tegenstrijdigheid tusschen melodie en tekst
van het volgende 16e eeuwsche kerstliedje 2e) kunnen bemerken:
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Betti-le-em uul-ver-co-ren, So ons die schnfture ver

claert, Is ons dat klnt

ghe-bo-ren- Die maecW bleef on-be -swaert.

Alleen wie meer thuis is in de liederenschat van onze Middeleeuwen,
zal even een schok krijgen, omdat dit blijde kerstlied ,,ορ die selve
wise" wordt gezongen als het rouwmoedige inkeerlied: ,,Ick wil mi
gaen vertroosten In lesus liden groot". Alle anderen accepteeren bei
de liederen als volkomen harmonische eenheden.
Er bestonden geen verschillende soorten melodieën. Daardoor kon
de melodie van BACH'S beroemde koraal ,,Ο Haupt voll Blut und
Wunden" ontleend worden aan het oude minneliedje „Mein G'müth
ist mir verwirret, Das macht ein Jungfraw zart, Bin ganz und gar
verwirret, Mein Herz das krenkt sich hart"; zoo werd de koraalmelodie ,,Was mein Gott' will, Gescheh allzeit" ontleend aan het
fransche minneliedje ,,ΙΙ me souffit de tous mes maulx, Puis qu'ilz
m'ont livré a la mort; J'ay enduré peine et travaux. T a n t de douleur
et desconfort! Que fault il que je face, Pour estre en vostre grace?
De douleur mon cueur si est mort. S'il ne voit vostre face". 2e )
Wat het ontstaan van de contrafacten in engeren zin betreft, kunnen
de verklaringen van J. A. N. KNUTTEL 3 0 ), H O F F M A N N VON F A L L E R S L E B E N ' 1 ) en K A L F F 3 2 ) , die het onderling meer eens zijn dan zij zelf
wel vermoeden, geredelijk worden geaccepteerd.
Ten slotte moge ik hier nog opmerken dat een definitief oordeel over
onze melodieën in de bloeiperiode nog niet gegeven kan worden, zoolang de liederen van het handschrift Gruythuysen (Oudvlaemsche
liederen en andere gedichten der 14e en 15e eeuw; Gent, Annoot
Braeckman) niet volledig zijn onderzocht. Slechts vijf van de 145
melodieën zijn van een sleutel voorzien: hoe moeilijk de ontcijfering
dikwijls is, moge blijken uit het volgende voorbeeld.
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Op deze melodie moet dan de volgende tekst worden geplaatst:
Неге God wie mach hem des beclaghen.
Die sine ghenouchte crijcht op erde;
Hoe mach hem dan den rijt behaghen.
Die nie ghewan daei hi na gherde!
Hi es te voet, tgheluc te perde,
Met rechte lijt sijn herte pijn;
Want ele ende ее neemt gerne tsijn.

Groóte verrassingen verwacht ik van een onderzoek naar deze melodieën wel niet; maar met absolute zekerheid is er van te voren natuurlijk niets over te zeggen.
V - H E T R Y T H M E VAN H E T VOLKSLIED
Deden zich bij de interpretatie der oude melodieën betrekkelijk weinig
hinderpalen voor, de rythmische interpretatie van het oude lied biedt
ons dikwijls de allergrootste moeilijkheden. Ons oudste lied ,,Wech
op, wech o p " staat in een zeer primitief notenschrift, dat ons niets
leert over de lengte der verschillende tonen з э ) ; de talrijke melodieën
uit het handschrift Gruythuysen staan in eenvoudige notenstreepjes
genoteerd en hebben slechts in g van de 145 gevallen iets van een
rythmische onderscheiding; de groóte 15e eeuwsche manuscripten
die thans te Weenen en Berlijn berusten 34 ), geven rythmische onderscheidingen, maar van een latere hand; ten slotte staat onze voornaamste gedrukte bron, h e t , .Devoot ende Profitelyck Boecxken" in
het z.g. Gregoriaansche notenschrift, dat ons omtrent de lengte der
noten niets leert.
Nauwelijks had J A N FRANS W I L L E M S zijn lievelingslied ,,Wech op,
wech op" in modem en gerythmeerd notenschrift overgebracht, of
hij geraakte in een hevig debat met E. DE COUSSEMAKER over 4/8 of
6/8, over points d'orgue of niet, een debat waarvan de geestdriftige
pionier der Vlaamsche zaak het einde niet meer zou beleven. ^)
Het is misschien het eenvoudigste, wanneer wij onze uiteenzetting beginnen met te laten zien hoe het niet moet. En daar de fouten, door
anderen even veelvuldig maar minder consequent gemaakt, het duidelijkst naar voren treden bij de meest extreme interpretatie-methode,
kunnen we het best uitgaan van de interpretatie die Mevrouw
WILLEMIEN BROM-STRUICK in haar bundel Lied en Luit (Rotterdam, Brusse, 1929) gegeven heeft van de liederen uit „Een Devoot
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ende Profitelyck Boecxken" van 1539, interpretatie die zij later in
een artikel Ons oude Nederlandsche lied (Tijdschr. Ver. v. Ned. Muz.
gesch. deel XIII, 2e stuk, 1929, pag. 8-11) heeft verdedigd.
Voor een goed begrip druk ik hier het lied ,,Ik zie die morgensterre" 3e) af, met de melodie zooals de verzamelaarster die interpreteerde " ) :

Nu heeft voor alle onderzoekers dit ééne als een soort axioma steeds
vastgestaan: dat alle coupletten van een lied op de melodie van dat
lied moeten kunnen gezongen worden. Zoo voelden onze rederijkers
dan ook ,,het verschil tusschen de voordrachtsverzen en de gezongen
liedekens als een verschil tusschen vrijheid en gebondenheid" 38 ),
waarbij de gebondenheid alleen op het voortdurende, nauwe verband
van tekst en melodie kan slaan en niet op de versvorming alléén, die
zooals bekend is, vrijheid gaf tot het inlasschen van een onbeperkt
aantal minder beklemtoonde silben tusschen de z.g. heffingen.
Bovendien zal er na de breedvoerige betoogen van Dr KOSSMANN39),
die overigens slechts een beredeneerde bevestiging geven van wat alle
onderzoekers van het volkslied reeds instinctief hebben aangevoeld,
nauwelijks nog een geringe twijfel kunnen zijn aan het bestaan van
een isochronie in dezen zin: dat bij het volkslied de totale duur der
melodische frazen in iedere strophe gelijk zal moeten zijn, m.a.w.
dat de melodieën van alle eerste regels onderling gelijk moeten zijn,
dat de melodieën van alle tweede regels in lengte onderling niet
mogen afwijken. Wel mag er verschil bestaan tusschen de eerste,
tweede, derde regels onderling, maar wanneer de eerste fraze van
een melodie in totaal uit 10 kwartnoten bestaat, dan zal die interpretatie voor alle Strophen moeten gelden.
Een absoluut stringent bewijs voor deze isochronie leveren natuurlijk de polyphone, strophische bewerkingen van onze volksliederen.
Daar is iedere twijfel eenvoudig uitgesloten, daar moeten alle Strophen op dezelfde melodielengte gezongen worden. En waarom zou
dat in de eenstemmige notaties niet het geval zijn?
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Passen we deze onaantastbare grondstellingen toe op de interpre
tatiemethode van Mevr. BROM, dan blijkt deze ongerythmeerde in
terpretatie onjuist te zijn, omdat met de wisseling van het aantal
silben, die aan ieder oud lied eigen is, ook de melodie aanzienlijke
wijzigingen zou ondergaan. De eerste regels van het lied loopen
reeds 50 % in lengte uiteen:
Ie
Dat
Den
Nu

sie die
Wie ist
ben ie
Coemt noch
dach die
staet
Bergen ende

mor-ghen
die daer
rid-der
ta-vont
nam een
ionc-heer
lant schoon ionc-

sterre
singhet
coene
spade 4 °)
eynde
stille " )
frouwe

Wanneer de melodie bij de laatste strophe zou zijn opgegeven, dan
zou de eerste f raze als volgt genoteerd zijn:

Bir-gen en-de lanl· schoon lonc-frou

we

We hoeven in het „Devoot ende profitelyck Boecxken" niet lang
naar andere voorbeelden te zoeken: ieder lied heeft een wisselend
aantal onbeklemtoonde silben, ieder lied zou voor iedere strophe
een andere melodische notatie ontvangen. Als overtuigend voorbeeld
diene een vergelijking tusschen de derde regels van lied no. 3 5 : „Het
staet een casteel een rijc casteel", waar de melodie zich door de
ongerythmeerde interpretatie als volgt zou wijzigen:

6 God die , Нее - ne

ι

«vil
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Met het aannemen van even lange noten komen we er dus niet; we
moeten wel overgaan tot splitsing van kwarten in achtsten of/en
tot verlenging van kwarten tot gepuncteerde kwarten of halven.
Dat deze splitsing nog in de bloeiperiode in de praktische zang plaats
vond, weten we uit de voorrede van ,,Die Psalmen Davids in allerlei Teutsche Gesangreimen bracht Durch Casparum Ulenbergium
Pastorn zu Reisers werd, und Canonicken S. Swiberti daselbs",
van 1582: " )
„Nun aber kümt es wol, jedoch nicht offt, dasz mitten im
Psalm ein versus mit eyner syllaben notwendiglich verlenget
wirt; alsdann musz man am gelegenen ort zwo syllaben unter
eine note zwingen: Wo aber das geschehen soll, da ist ein
soelches zeichen - u - gesetzt, dasz die beiden syllaben, da das
zeichen unter steht, unter eine noten gehören; und musz dieselbe aida gebrochen werden. Also kan man alle melodeien
in Chorsang bringen, sie schicken sich auch fein dazu."
Dat de zangers in lateren tijd er ook wel eens moeite mee hadden,
blijkt wel uit het „Nützlicher Unterricht denen Vorsingern", dat
NICOLAUS BEUTTNER VON GEROLTZHOFEN deed voorafgaan aan zijn
„Catholisch Gesang Buch, Darinnen vil schöne, newe, und zuvor
noch nie im Druck gesehen, Christliche, andächtige Gesänger"
(1602)43):

„Derohalben die Jenigen, so vorsingen, sollen zuvor die Melodey. Item den Text, etlich mahl wol übersehen und lehrnen,
so kan man den Text desto leichter underbringen, auch fleissig
achtung geben, damit die Wörter, welche lang, gleichfals,
welche kurtz wollen gesungen werden, nit grob undereinander
mengen . . . : und wo viel Text ist, desto geschwinder, wo aber
wenig Text, deso langsamer singen, damit die Melodey und
Text miteinander ihren rechten fortgang haben . . . .
Von Noten und Melodey.
Wo viel Text und zu wenig Noten, Item, wo zu vil Noten,
und wenig Text wären, so kan man die Noten, gantze unnd
halbe Schlag von einander theylen, oder die Schwartzen und
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halbe Schlag zu gantzen machen, unnd den Text fein drunter
applicieren."
Het zal niet vermetel te noemen zijn, wanneer we aan deze hand
leidingen voor het zingen van het ,,onregelmatige" lied, ook voor
Nederland's volksliederen bewijskracht toekennen; de feiten hadden
ons reeds in deze richting gedreven, deze voorreden maken het waar
schijnlijke tot zekerheid: we moeten bij het oude volkslied de noten
splitsen en/of samenvoegen. Een ongerythmeerde interpretatie is in
strijd met de theorieën en bovendien in de praktijk beslist onmogelijk.
Bij de rythmcering van de oude volksmelodieën zal men nooit uit
het oog mogen verliezen dat het notenschrift voor het volkslied altijd
slechts een betrekkelijke waarde heeft. Dat moest VON HORNBOSTEL
bij de instrumentale volksmuziek consta teeren " ) ; dat moest ook
CARL STUMPF herhaaldelijk vaststellen bij de notatie van het primitieve volkslied: ,,Allgemein gilt, dasz der Eindruck eines primitiven Gesanges durch die Noten mehr oder weniger ungenügend
wiedergegeben wird . . . Gerade der Gesang ist zu allen Zeiten ganz
durchsetzt von Vortragsmanieren, und gerade die des Gesanges lassen sich am wenigsten genau in Zeichen fixieren." " )
Om deze redenen behoeven we aan het meeningsverschil van WILLEMS en DE COUSSEMAKER ook geen al te groóte waarde te hechten.
Een met groot enthousiasme gezongen 4/8 maat staat niet zoo ver
af van een vlot voorgedragen β/β. Een volkomen zuivere weergave
zou wellicht zijn:

maar daardoor zou het notenbeeld zeker niet aan duidelijkheid
winnen.
Men mag de suggestieve werking van een notenbeeld waarlijk niet
onderschatten. Het bekende Allegro molto e vivace uit het laatste
deel van BEETHOVEN'S Eerste Symphonie in C-dur:
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zou natuurlijk even goed als volgt genoteerd kunnen worden:

maar dan is ook ineens al het pittige, het suggereerend vlugge van
het oorspronkelijke notenbeeld geheel verdwenen. Voor het auditorium zou het bij een uitvoering nauwelijks eenig merkbaar verschil
maken, maar de executant zou moeten worstelen om in het stijlbeeld
thuis te geraken.
Zoo zal het voor hen die ,,Wech op, wech o p " door WILLEMS of
DE COUSSEMAKER hoorden zingen, nauwelijks eenig verschil gemaakt hebben hoe het lied genoteerd werd. Maar het notenbeeld
van een volkslied is daarom nog geen neutraal ding, het heeft zijn
zeer groóte beteekenis voor den volkszanger die het oude lied weer
praktisch wil gaan zingen.
Ik moge dit nog eens illustreeren met het buitengewoon interessante
geval, dat VON HORNBOSTEL in zijn reeds meer geciteerde, voortreffelijke artikel over Phonographierte indische Melodienia) verhaalt
bij de muziek van een z.g. Raga Kalyana: ,,Das Stück das uns Herr
Davar nicht nur auf der Delruba vorspielte, sondern gelegentlich
auch vorsang, ist nach seiner Angabe Kalyana; in der mitgeteilten
Form wird es mit modernem Text als Loblied auf Indra in der
Oper Hariscandra vom Chor (unisono) mit Orchesterbegleitung gesungen . . . Der Rhythmus ist, auch für unser Gefühl, fast durchwegs
ein vierteiliger. Wir würden wohl 'h vorzeichnen und mit dem akzentuierten guten Taktteil «Eins» beginnen; allein nach Herrn
Davars ausdrücklicher Versicherung hebt das Stück mit «zwei»
an und der erste Teil schlieszt mit «Eins»; auch faszte Davar doppelt so grosze Gruppen zusammen als wir, so dasz ein */2 T a k t
herauskam."
Het notenbeeld van volksmuziek en volkslied is subjectief en mag
nooit worden opgevat als een aanduiding voor een absolute rekenkundige waardeverhouding.
We hebben nu achtereenvolgens het ongerythmeerde interpreteeren
van de oude volksliedmelodieën verworpen en daarna de absolute
lengtewaarde der noten aangetast. Wanneer we nu nog constateeren
dat niemand er aan zal denken van de ongerythmeerde interpretatie
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te vervallen in de radicaal doorslagen maatstelsels, omdat iedereen
een bepaalde vrijheid in rythmiek bij de oude melodieën stilzwijgend
accepteert, dan zou het zoo langzamerhand de schijn kunnen gaan
krijgen, alsof we bij de rythmische interpretatie van het volkslied
uit onze bloeiperiode, voor onoverkomelijke moeilijkheden staan,
alsof iedere daad hier nooit iets anders dan een min of meer verwerpelijke gissing zou kunnen worden.
Toch is niets minder juist dan deze bewering. Absolute zekerheid
zal nimmer verkregen kunnen worden, maar wel kan een waarschijnlijkheid verkregen worden die aan zekerheid grenst.
Het „Devoot ende profitelyck Boecxken" was in 1539 ,,gheprint
in die triumphelike coopstadt van Antworpen op die Lombaerden
veste tegen die gulden hant over. By mi Symon Cock", en nog geen
jaar later verscheen in dezelfde stad en bij denzelfden uitgever de
beroemd psalmvertaling van Willem van Zuylen van Nyevelt: „Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van
David: tot stichtinghe, ende een gheestelicke vermakinghe van allen
Christen menschen".
Symon Cock schijnt de beide bundels vlak na elkaar ter perse gebracht te hebben 4T ), en wellicht heeft hij aanvankelijk nog niet de
beschikking gehad over de quadraatnoten, waarin later de Souterliedekens zouden verschijnen.
Dat een ongerythmeerd lied op den duur, door steeds verder voortwoekerende decadentie, in een rythmisch schema van de allerengste
verstarring gebracht kan worden, wordt bewezen door de afschuwlijke verminkingen van de Gregoriaansche melodieën in de ,,Messis
Copiosa, Dat is, Overvloedige Oogst, Der Geestelyke Gezangen"
(Amsterdam, T . Crajenschot, 1761) en in de „Missen en Gezangen"
die in 1781 te Utrecht bij Johhannes Schelling verschenen; maar
dat is dan het resultaat van een eeuwenlange corruptie. Binnen de
tijd van één enkel jaar is deze overgang volslagen onmogelijk; het
verschil is alleen ontstaan, doordat de mensuraalnoten, die in 1501
door den grooten, Venetiaanschen muziekdrukker Ottaviano dei
Petrucci (1466-1539) voor het eerst werden gebruikt, te laat arriveerden om voor het oudste boekje gebruikt te kunnen worden.
Behalve de Souterliedekens leveren ook de Weensche en Berlijnsche
manuscripten, die, zooals reeds werd opgemerkt, rythmische aanduidingen van lateren hand bezitten, waardevol vergelijkingsmate-
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riaal, omdat deze aanduidingen zeker niet jonger zijn dan de eerste
helft der 16e eeuw. Beide handschriften bevatten, evenals de Souterliedekens, varianten van melodieën uit het ongerythmeerde liedboek
van 1539. " ) Tenslotte kan ook de „Ecclesiasticus" van Fruytiers
(1565) in het vergelijkend onderzoek betrokken worden.
De Souterliedekens 4e ) laten geen twijfel aan het genoteerde rythme
over en liggen voor een vergelijking het meest voor de hand. Willen
we over dat rythme in verstaanbare taal kunnen schrijven, dan moeten maatstrepen worden aangebracht vóór de noten, díe het hoofdaccent dragen. Tegen het plaatsen van maatstrepen heeft men vele
bezwaren geopperd 50 ), die m.i. niet doorslaggevend geacht kunnen
worden; de maatstreep is een noodzakelijk hulpmiddel, dat met de
doorgeleide maat in discrediet is geraakt, maar aan het levende
rythme niets behoeft af te doen. De maatstreep is een onmisbaar
hulpmiddel bij het aangeven van de rythmische structuur, omdat
alleen zoo het vrije, levende rythme in concreto kan worden weergegeven. Geen enkele zanger zal onder het zingen van het Wilhelmus van Valerius beseffen, dat hij een maatwisseling zingt van
V*. 2L % *U. 'U, % 2U. Ί<. 4*. 74, 74. 74, 'L en б χ 7*; voor ons
echter is het een aanduiding van een groóte rythmische vrijheid.
Een onderzoek naar het oude rythme der volksliederen waarschuwt
ons duidelijk voor twee overdrijvingen.
Op de eerste plaats is het onjuist te meenen, dat het consequent over
een geheel lied doorgevoerde rythme van één bepaalde maatsoort,
een product van laten tijd zou zijn. Consequent doorgevoerde maten vinden we reeds in *и en 74 in de Libanon 5 1 ) ; in 4U en 2U bij de
besnijdenisgezangen van Madagascar " ) ; in 74, *U, 'U «n 7e bij de
03
Mongolen ) ; in 7* en 7« in Patagonië " ) ; in 74 in Mulera
Ruanda " ) ; in 7e en 74 bij kinderliedjes en gebedsliederen van de
Malabaren 5e ) ; in 74 in Hindustan 5 7 ); in 74 in Kambodscha 58 );
in 74. 74, 7e en "U bij de Bellakula-Indianen •·) ; in 7e bij de EwheNegers eo ) ; in 74 bij de jongensspelen van Nieuw-Meckelenburg in
de Zuidzee") ; in *U. 3U en 7e bij de Incas 92 ).
We hebben dus met het feit rekening te houden, dat de metrisch
doorgetelde maat overal voorkomt en waarschijnlijk altijd bestaan
heeft. Het moge dan al onjuist zijn met Karl Bücher") het ontstaan van het gezang te zoeken in het arbeidslied, het staat toch
wel vast, dat vele liederen met lichaamsbewegingen gepaard gingen,
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die dikwijls de vorm van een dans aannamen: daaruit zou een
tamelijk star rythmisch schema geredelijk verklaard kunnen wor
den. We mogen dus nooit een interpretatie verwerpen, omdat deze
tot een rythme voert, dat al te eenvoudig lijkt, dat al te gemak
kelijk in een strengdoorgevoerde 2и of 3U maat zou passen; alleen
een zeer duidelijke variant zou deze rythmiek verwerpelijk maken.
Aan den anderen kant moet men echter bedenken, dat een marschlied niet in een 4/4-maat behoeft te staan: het bekende liedje ,,Wenn
wir marschieren" β4 ) bestaat b.v. in een 3U maat; terwijl ook een
dans niet steeds in één maatsoort behoeft te staan: het simpele
kinderdans-liedje „Jufvrouw, bewaert uw purperen lint" vertoont
in den aanvang de zeer onverwachte wisseling van "/β. 2/4, "¡ι, e/8,
2
U, 2І*, "1* en het speelliedje „Langs een groen meuletje kwam ik
getreden" is samengesteld uit 8 X 3/4, 15 X */« en 5 X 7e. " )
De meest onverwachte maatwisselingen komen voor, naast liederen
met een consequent doorgevoerde metriek.
Overzien we nu eerst het vergelijkingsmateriaal, dan kunnen we
daaruit, afgezien van de opmerkingen die reeds werden gemaakt,
nog het volgende concludeeren:
1 - de opslag is dikwijls lang.
2 - de geaccentueerde silbe kan korter zijn dan de ongeaccentu
eerde, zoodat een 3/* maat met twee silben vooral op het
einde van een muzikale fraze, zeer dikwijls met een kwart
noot kan beginnen.
3 - de rusten worden zeer dikwijls in de laatste noot van de
voorafgaande melodische fraze meegeteld.
4 - de verbinding van twee muzikale frazen hoeft niet steeds
zóó te zijn, dat de beklemtoonde paenultima van de eerste
fraze langer wordt dan de ultima en dan de eerste silbe van
de tweede; we vinden naast elkaar de volgende overgangen:

die allen volgen kunnen op iedere maatsoort.
5 - indien de tekstplaatsing een deeling der noten verlangt, is
het dikwijls beter de geaccentueerde noot te deelen; anders
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krijgt de geaccentueerde noot meer nadruk dan noodig en
goed is.
6 - het melismatische slot van een melodische fraze (cadens) kan
een later toevoegsel zijn, wellicht onder invloed van de polyphonie. In ieder geval is de eerste noot van deze meiismen
nooit korter dan de tweede. Een coloratuur-achtige interpretatie past niet in de stijl van het oude lied.
7 - betrekkelijk korte opslagen staan niet altijd ín de notaties
aangegeven; zijn deze wel aangegeven, dan kunnen ze in de
volgende Strophen soms niet gebruikt worden. Lange opslagen zijn als regel een te essentieel deel van de melodie om
weggelaten te kunnen worden.
8 - in een 2U maat komt de volgende figuur niet voor:

in een 4/4 maat behoort de syncope tot de zéér zeldzame
uitzonderingen.
Naast het inachtnemen van deze richtlijnen — want een hoogere
waarde mag men er niet aan toekennen — zal men moeten uitgaan van de gegevens die de bron-zelf biedt. Een algemeen onderzoek naar min of meer verborgen regelmatigheden zal daarbij aan
het gedetailleerde onderzoek moeten voorafgaan; eerst daarna zal
men variante, gerythmeerde lezingen in het onderzoek mogen betrekken.
Het „Devoot ende profitelyck Boecxken" heeft wat de algemeene
structuur van notendruk betreft een zeer merkwaardige overeenkomst met een Missale dat in 1493 bij Johann Haman, genannt
Herzog aus Landau in opdracht van Nikolaus von Erfurt werd
gedrukt. Het notentype is niet volkomen gelijk, maar het totaal
(4 roode balken met zwarte noten en sleutels, korte systemen en
verticale zwarte strepen als woord-scheiding) lijkt opvallend sterk
op onze notendruk. β β )
Voor het gebruik der verschillende notentypen gelden in het alge
meen de regels van den Beierschen anoniemen Benedictijn uit de
15e eeuw, die ons in den Codex Mus. m. 1571 van de Münchensche
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Staatsbibliotheek bewaard zijn gebleven. " ) Ik ontleen hieraan het
volgende, dat ik van bijzonder belang acht:
1 - Stehen über einer Wortsilbe zwei, drei, vier oder mehr Noten
auf gleicher Tonstufe, ohne dass eine höhere oder tiefere
Note dazwischen stünde, dann müssen diese Noten beim
Schreiben stets verbunden werden und zwar derart, dass sie
aneinanderhängen. Sind ihrer mehr als zwei, so kann man
sie beim Gesänge als zwei oder drei gelten lassen, worüber
der Wille des Chorleiters entscheidet.
2 - In eine Reihe von Noten kann die Virga nach Belieben eingeschoben werden, nur damit das Auge des Sängers beim
Lesen an dieser Notenform einen zuverlässigen Stützpunkt
habe: Si vero utpote sex aut Septem (sei. notae), tunc una
longa inseri potest, ne erret oculus numeranda tot in lineis
vel spatiis . . .
3 - Die nota longa ( = virga) überragt die anderen nicht an
Zeitwert: differì enim a ceteris non dico de longitudine
grammaticali sed longitudine f o r m a e . . . Et quamquam aliae
scribantur ut longuae, aliae ut breves, aliae ut semibreves,
omnes tarnen aequalem sortiantur temporis mensuram.
Uit het voorgaande blijkt, dat Symon Cock een Gregoriaansch
systeem van notendruk heeft nagevolgd, met dien verstande dat,
waar voor het Gregoriaansch aan iedere noot éénzelfde waarde
wordt toegekend, de noten van onzen muziekdrukker slechts in zooverre aan elkaar gelijk zijn, dat zij ieder op zich alle notenwaarden
kunnen weergeven. Ook aan de dubbele brevis van dezelfde hoogte
boven één silbe, zooals we die 3 2 maal aantreffen, hoeven we per se
geen langere notenwaarde toe te kennen: pas bij drie of meer breves
moet de notatie voor een werkelijke verdubbeling worden gehouden.
In direct verband met de dubbele brevis moet de pressus (vereeniging van twee neumen, waarvan de tweede op dezelfde toonhoogte
begint als waarop de eerste eindigt) worden behandeld, ofschoon
hier geheel andere regels gelden. In het Gregoriaansch worden de
beide noten verbonden, zoodat een noot van dubbele lengte ontstaat, die een tamelijk sterk accent ontvangt. In ons liedboek kan
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deze regel onmogelijk worden toegepast, omdat de tekstplaatsing
anders op al te groóte moeilijkheden stuit. DR HUGO RlEMANN")
wijst er op, dat de plaatsing van de teksten der liederen herhaaldelijk
een samenvoeging of splitsing van neumen teweeg brengt en het
„Devoot ende profitelyck Boecxken" maakt een te duidelijk verschil tusschen een climacus en een combinatie van twee clives, dan
dat de opmerking van den Duitschen musicoloog niet van toepassing zou zijn. De neume is in onze bron geen onaantastbare figuur;
we zagen, in het voorbeeld van pag. 23,2 reeds een geval waarin een
notengroep in de kleinst-mogelijke onderdeden uiteen werd gerukt:
zoo blijkt de neume een toevallige notatie te zijn, die in een zetting
boven een andere strophe wellicht in breves uiteen zou zijn gevallen.
Waar een pressus voorkomt, geeft deze de plaats van de allereerste
splitsing aan, n.l. tusschen de beide noten in; in de overige Strophen,
waar geen splitsing noodzakelijk is, zal de totale groep met een
lichte „répercussion" ββ ) moeten worden voorgedragen. De inter
pretatie van den pressus brengt dus nog bijzondere moeilijkheden
met zich mede.
In het liedboek van 1539 komt een merkwaardig notentype voor:
een schuin afgesneden brevis met twee, naar beneden gerichte caudae,
waarvoor SCHEURLEER tenslotte geen andere verklaring wist dan:
„een eenvoudige lange sluitnoot" die „wellicht alleen te verklaren (is),
door het gemis bij den drukker aan een juister type". Nu staat dit
notentype, cephalicus of plica descendens (in de Gregoriaansche
terminologie: clivis liquescens) geheeten, geenszins zoo geïsoleerd
als Scheurleer wel meende, terwijl uit de noteering van lied no 14,
waar de cephalicus tot driemaal toe in ligaturen voorkomt (wat een
drukfout absoluut uitgesloten maakt), wel blijken kan, dat de cephalicus niet maar zonder meer met een slotnoot gelijk te stellen
valt. We vinden onze noot herhaaldelijk in precies denzelfden vorm
terug in het z.g. Jenaer-Liederhandschrift; vergelijken we de plaatsen waar de cephalicus daar voorkomt, met de herhalingen van dezelfde melodieën *, dan blijkt dat de schuine noot meerdere malen
* Vgl.: Band I pag. 48, regel 3 op berende met regel 4 op w e s : pag. 63,
kolom 2, regel 2 aller met pag. 64. regel 4 op da b y ; pag. 148, regel 11 op
e n d e met regel 12 op s c h r i e ; pag. 198, regel 1 op kris t e η e η met regel
3 op u n s ; pag. 199, regel 1 op menschen met regel 3 op r u w e ; pag. 200,
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door een clivis wordt vervangen, zoodat de identiteit van onze noot
met een clivis vrijwel als vaststaand mag worden beschouwd, al
thans in het Jenaer-Liederhandschrift. 7X ) Ik wil hiermede nog niet
bewezen achten dat ook in ons liedboek deze noot gelijk gesteld
moet worden aan een clivis; daarvoor is een uitgebreidere détailstudie noodzakelijk dan in mijn boek op haar plaats zou zijn. Wel
moeten we er ons voor wachten, alles maar aan de willekeur van
den drukker te wijten: wanneer Symon Cock behoefte gevoelde aan
een apart type voor de enkelvoudige sluitnoot, waarom zou hij dan
bij het afdrukken van de vierde melodie reeds daarvan afwijken en
een virga gebruiken? Waarom zou hij dat in totaal bij i o liederen
(ns.: 19, 25, 28, 38, 50, 57, 90, 120, 242 en 243) doen?
Ik besef volkomen dat deze interpretatie van de schuine noot met
twee naar beneden gerichte caudae, niet veel minder dan een revolutie in de interpretatie van onze oude melodieën tengevolge zou
hebben, omdat daardoor alle liederen die er op uitgaan, in een andere
toonsoort komen te staan. Maar dat mag geen overwegend bezwaar
zijn voor het aannemen van een (in dit geval nog goed te controleeren) waarheid.
Zoo komen we slechts door een moeizame détailstudie en veel goede
smaak, en vooral door een groóte kennis van de gerythmeerde bronnen, tot een resultaat dat eenigermate zeker kan worden genoemd,
omdat het berust op de bron zelf è η op de concrete gegevens die
ons ten dienste staan. Maar dan staan we ook voor een rijkdom
aan echt en levend rythme, die al de moeite dubbel beloont, dan
gaat voor ons een nieuwe wereld op; dan beleven we eenzelfde sen
satie als een CUYPERS en DE STUERS beleefd moeten hebben, toen
zij de fresco's terugvonden op de kerkmuren en de eiken banken
ontdeden van een vieze, gelige verflaag.
We staan in een wereld die even vreemd aandoet, omdat we al te
zeer gewend waren geraakt aan het onechte en decadente; en dan
merken we door het rustige rythme en door de vloeiende, lineaire
melodiek, dat we leven in een periode, die inspireerend gewerkt
regel 13 op u η geendet met kolom 2, regel 4 op d a z; pag. 212, regel 2 op

sa m met kolom 2, regel 9 op sie; pag. 212, regel 3 op trübe met kolom 2,
regel 10 op in.
S
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heeft op een Claude Debussy... en al het oude wordt nieuw, blijft
nieuw, omdat het waarlijk zuivere tijdeloos is, omdat het waarlijk
goede van alle tijden is.
VI - HEBBEN WE EEN EIGEN VOLKSLIED GEHAD?
Toen de „Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis"
in het jaar 1905 een prijsvraag uitschreef over de kwestie of er ooit
een Nederlandsch volkslied had bestaan, of men dus in een bepaald
tijdvak van een nationaal-Nederlandsch volkslied heeft kunnen
spreken, had zíj waarschijnlijk niet verwacht, dat de prijsvraag geheel en al onbeantwoord zou blijven en nog minder, dat het eenige
tijdschriftartikel dat over deze kwestie verscheen, n.l. van DR HERMAN F. WlRTH 72 ), den schrijver van Der Untergang des Niederländischen Volksliedes, de vraag met een besliste ontkenning zou
beantwoorden; de Vereeniging moet een bevestigend antwoord
hebben verwacht, zooals iedereen intuïtief met een volmondig
,,Ja!" moet hebben gereageerd: de Vereeniging verwachtte slechts
een wetenschappelijk bewijs voor datgene, wat zelfs de minstchauvinistische Nederlander aanvoelde als een onomstootelijke
waarheid.
Zou het dan waarlijk mogelijk zijn dat een land als het onze, dat
eenmaal de muzikale wereld van heel Europa beheerschte, dat het
volkseigene zoo typisch had uitgedragen in zijn primitieve schilders, dat een Rembrandt, een Jan Steen, een Frans Hals had gekend,
dat een Mariken van Nimwegen en een Reinaert had voortgebracht,
dat een Vondel en een Breero had, levend in en door en voor het
volk — zou datzelfde land geen eigen volkslied hebben gehad?
Zou in ons land de eigen cultuur niet zijn neergeslagen in het volkslied, dat overal elders ter wereld wordt rondgedragen als een absoluut eigen en onaantastbaar bezit?
Ieder land zou een eigen volkslied hebben gehad en ín ons eigen
land zouden we slechts een conglomeraat van alle mogelijke en onmogelijke buitenlandsche culturen voor het eigene hebben geaccepteerd ?
Dit lijkt a priori reeds een te groóte dwaasheid, om ook maar ooit
in de verste verte bewezen te kunnen worden. Er zijn imponderia-
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die even reëel bestaan als een harde muur, waar je met je hoofd
tegen op kunt loopen. We kunnen daarbij dan wel beseffen, dat uit
een beroep op het intuïtieve aanvoelen alléén geen wetenschap kan
worden opgebouwd, maar we kunnen tegelijkertijd er toch ook aan
vasthouden met al de taaie Hollandsche vasthoudendheid die ons
eigen is, dat die wetenschap die tegen het gezonde verstand ingaat,
geen wetenschap mag worden genoemd.
Ook vóór de ontdekkingen van Dr van Mierlo S. J. aangaande den
oorsprong van Reinaert de Vos, was men reeds algemeen van meening, dat deze oude Reinaert een stuk Nederlandsch dierenepos geworden was, dat zich volkomen aansloot aan het volkseigen, dat
op dat volkseigen berustte, er als het ware uit was opgegroeid.
Niet de herkomst van de melodie bepaalt het karakter, maar de
vorm die het in de zang van het volk heeft aangenomen.
Overeenkomst met het buitenland verwondert niemand en hoeft
het Nationaal-Nederlandsch karakter nog niet aan te tasten. De
heele studie van ons lied is tot op den dag van vandaag steeds weer
de kant uitgegaan van het registreeren van den grootsten gemeenen
deeler: altijd werd het gemeenschappelijke opgezocht. Dat heeft
onze horizon verruimd, dat heeft ons verder leeren kijken dan de
toenmalige Hollandsche neus lang was. Niemand zal er aan denken
de vergelijkende liedstudie te verwerpen, die zeer interessante parallellen wist te trekken met alle landen van Europa; studies als die
van DR С BROUWER") over het getal, de bloemen en de kleuren
in de liederen van West-Europa's vasteland zijn leerzaam en nuttig.
Maar meestal vergeet men dat deze overeenkomsten volkomen van
zelfsprekend geacht moeten worden. Waar menschen bijeen zijn in de
nauwe verbinding van het ééne groóte ras, van een gelijke trap van
beschaving, van een voortdurende aanraking via het intense verkeer,
van een algemeene overeenstemming in religieuze en maatschappelijke opvattingen, — daar zijn de overeenkomsten met evenveel
zekerheid te verwachten als het slapen in een liggende en het eten
in een zittende houding; daar is de grond voor de Elementar-Verwandschaft maar al te vruchtbaar van nature en maar al te goed
voorbereid door ploeg en egge: daar bloeien de overeenkomstigheden in volle rijkdom o p . . . maar daar blijft ten allen tijde een
oneindige verscheidenheid bestaan.
Nooit of te nimmer was de liedstudie een abstracte wetenschap, die
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om zichzelf werd beoefend; vanaf PERCY en MAC PHERSON en
HERDER stond steeds deze gedachte op de voorgrond: het goede is
te mooi om verloren te gaan, het is een stuk eigendom van het volk,
dat voor dat volk moet worden gered van den ondergang. Ook de
Nederlandsche liedstudie ging in diezelfde richting, zooals we later
nog in den breede zullen zien. Maar oogenblikkelijk raakten we
verward en verstrikt in de netten van de breedheid-van-opvatting,
die den polyglottischen Nederlander eigen schijnt te zijn.
We zagen wel het bindend-algemeene, maar het onderscheidendeigene werd verwaarloosd en dus ook niet gezien. E n o r m e ver
schillen in melodie en rythme waren ten opzichte van het Engelsche,
Fransche, Italiaansche en Duitsche lied juist door de binding van
ras en beschaving nauwelijks te verwachten, vooral doordat het lied
overal op het motorische element van de stemgeving berustte. Daar
bij kwam dan nog de band van de slag-, tokkel- en strijkinstru
menten, die in geheel West-Europa op dezelfde scala waren afge
stemd. Typisch-nationale instrumenten, die een essentieel verschil
in melodie en rythme teweeg zouden kunnen brengen, ontbraken
in West-Europa bijna geheel; de doedelzak b.v., die thans algemeen
voor een typisch-Schotsch instrument wordt aangezien, was in
vroeger dagen een instrument dat op geen enkel feest, in welk land
dan ook, ontbrak 7 4 ) : het kon pas als een typisch-Schotsch instru
ment worden beschouwd, toen het bijna overal elders door andere
instrumenten was verdrongen en in Schotland, o.a. door de muziek
korpsen van de legerafdeelingen, behouden bleef.
De Elementar-Verwandschaft moet onder deze omstandigheden
wel een zeer groóte zijn geweest. Zooals iedere volkskunst, zoo is
ook het volkslied op een betrekkelijk klein aantal motieven opgebouwd, die zich in allerlei variaties voortdurend herhalen en slechts
door kleine „composities", als verbindingstukken, als aanvang of
als finale, worden verbonden. FLORIMOND VAN DUYSE") heeft
daarover reeds belangrijk materiaal verzameld en het bestaan van
bepaalde formules, die als bouwsteenen voor de melodie van ons
volkslied dienst deden, eens en voor altijd bewezen; ook Frankrijk,
Duitschland en Engeland hadden deze formules. Maar evenmin als
het dragen van maskers in Afrika en op onze carnavalsfeesten tot
de conclusie van verwantschap in historischen zin mag voeren,
evenmin vormt het aanhalen van formule-achtige verwante melo-
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dieën voldoende grond voor de meening, dat ons volk nimmer een
eigen Nationaal volkslied zou hebben gekend.
Interessanter dan de studie van de overeenkomsten, is de studie van
de kleine afwijkingen, van de fijne nuanceeringen, van de, op het
eerste gezicht ontastbare, minieme verschilletjes. Misschien hebben
we in het hardnekkige opzoeken van overeenkomsten in volksgebruiken, in litteratuur en muziek een tijdsverschijnsel te zien van
een wellicht al te irreëele verbroederingsgedachte van alle volkeren
der aarde; de irrealiteit van dit verbroederings-idealisme is natuurlijk niet alleen de oorzaak van de mislukking geworden, daaraan
hebben geheel andere en grootere oorzaken medegewerkt. Maar
zooveel heeft onze ondervinding wel geleerd: dat niet in de vermenging, ook niet in die der ideeën, der volkeren de vredesgedachte
tot werkelijkheid kan worden. Meer dan ooit is men tot het besef
gekomen, dat de vrede niet bevorderd wordt door het prijsgeven
van de eigen cultuur. Als practische wetenschap heeft de liedstudie
in vroeger dagen geleden door de tendens van den tijd: we mogen
er den onderzoekers dus geen al te groot verwijt van maken, dat zij
het gemeenschappelijke naspeurden.
Dat met een dergelijke richting door onze volksliedstudie geen antwoord kon worden gegeven op de vraag van de voormalige Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis ligt voor de
hand: want niet in de overeenkomsten, maar in de verschillen moet
de beantwoording worden gezocht.
We zullen, bij de behandeling van het verval van ons lied door het
internationalisme, zien, dat het Nederlandsche volkslied door allerlei grootere en kleinere nuanceeringen in melodie èn in rythme
inderdaad van het Fransche, Engelsche, Italiaansche en Duïtsche
volkslied afwijkt. Hier beperken we ons voorloopig tot een concreet
onderzoek van onze voornaamste geschreven en gedrukte bronnen
uit de bloeiperiode.
De melodieën in het z.g. Hulthemsche handschrift en in het manuscript Gruythuysen staan nog steeds volkomen gescheiden, van
welke buitenlandsche liederenlitteratuur dan ook. Nergens vinden
we ook maar één buitenlandsche variant, wat bij de zeer omvangrijke onderzoekingen, door Florimond van Duyse ingesteld, heel
wat wil zeggen. Dit, negatieve, resultaat is des te merkwaardiger
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waar het hier onze alleroudste schriftelijk-overgeleverde melodieën
geldt, terwijl het feit dat men met eenig recht zou kunnen twijfelen
aan het volksche karakter der Gruythuysensche teksten, aan onze
constateering omtrent de melodieën nauwelijks iets af doet.
Interessanter en veel meer betrouwbaar is een onderzoek naar de
melodieën, die W. BÄUMKER naar de 15e eeuwsche manuscripten van Berlijn en Weenen heeft uitgegeven 7e ).
Het lied no 6: ,,Maria Coninghinne", uit andere bronnen bekend
als ,,Ic sie die morghensterre", is alleen in den aanvang gelijk aan
een melodie uit het Bamberger Gesangbuch; in het verdere verloop
wijkt de melodie aanmerkelijk af. Hetzelfde geldt voor melodieën
uit het Cölner Psalter van 1628 en de Geistlicher Nachtigall van
1666. " )
Lied no i o : „Het is een dach der vrolicheit" is een vertaling van
het lied „Dies est laetitiae", waarvan ook het duitsche lied talrijke
vertalingen kent: „Der tag der ist so freudenreich". De „Duitsche"
melodieën vertoonen veel overeenkomst met de „Nederlandsche"
melodieën; terwijl de Nederlandsche echter syllabisch is en boven
de silben slechts één noot plaatst, zijn de meeste Duitsche lezingen
melismatisch.T8)

Dertagder isr

so freu- den -reich, al- len ere- а - tu- ren,

Lied no 11 : „Heer Vader hebt den ewigen loff" is een vertaling
van „ T e lucís ante terminum". De Duitsche varianten „Eh das
vergeht desz Tages schein" en „ О Schöpf f er gros dich bitten
wir" 7e) zijn verwant, maar melodisch niet geheel gelijk.
Lied no 13: „Een kyndekyn is ons geboren" heeft melodische varianten in Duitsche liedboeken, die alle melismatisch zijn 80 ) ; in veel
sterkere mate dan de Nederlandsche lezingen, die bovendien aanmerkelijk ouder zijn.
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Lied no 14: „Jhesus is een kyndekyn deyn" of „Kinder nu loeft
die maghet marie" is een vertaling van „Conditor alme siderum"
en in de melodie opvallend gelijk aan „Gott heilger schöpffer aller
stern". 8 1 )
Lied η« 16: „Magnum nomen domini" vertoont aanmerkelijke ver
schillen met de oudste Duitsche lezing van 1599. De melodie van
16a vinden we pas in 1605 in ongeveer gelijken vorm in het Main
zer Cantuale terug. e 2 )
Lied no 22: „Och nu mach ick wel trueren" is alleen in het begin
gelijk aan een melodie uit Joh. Ott's Liederbuch van 1534. B S )
Lied no 37 is geenszins gelijk aan Peter von Arberg's „ O starcker
got al unser not" en evenmin geheel gelijk aan „Nu sterk uns got
in unser noit" uit het Triersche manuscript van de 15e eeuw. 8 4 )
Lied no 47: „met desen nywen iare" is gelijk aan „Mit diesem neven
Jaire" uit het Triersche manuscript. 8 ε )
Lied no 6 3 : „In dulcí jubilo" is geenszins, zooals Bäumker zegt,
„ganz ähnlich" aan de melodie van het Triersche handschrift. Het
Duitsche manuscript is sterker melismatisch, op niet minder dan
drie plaatsen.

Ook de gedrukte bronnen wijken allen door een sterkere melismatiek van de Hollandsche bron af. 8e )

Lied no 68: „Laet ons mit hogher vrolicheit" staat op de melodie
„Ave maris stella" en heeft in Duitschland verschillende min of
meer gelijke variante melodieën. De Nederlandsche en Duitsche
melodieën zijn allen melismatisch. De Duitsche melodieën zijn in
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de liedboeken en handschriften eerst sedert 1567 genoteerd. 8 7 )
Lied no 70: „Ave maria maghet pia" is niet geheel gelijk aan de
Duitsche lezingen van „Ave praeclara maris stella"; van meer dan
een duidelijke variant kan niet worden gesproken. ββ )
Lied no 76 vertoont alleen in de eerste melodische phraze overeen
komst met een Duitsche melodie en wijkt verder geheel af. e°)
Van de 87 verschillende liederen hebben er 74 geenerlei overeen
komst met buitenlandsche varianten. Van de 13 overige melodieën
hebben de nos 6, 22 en 76 alleen in het begin overeenkomst met
Duitsche varianten en blijken de nos ю , 11, 14. 16, 68 en 70 ver
wanten te hebben, doordat de melodieën op Latijnsche liederen
teruggevoerd worden; van de 4 overige liederen constateerden we
bij de nos 13 en 63 eigenaardige melodische varianten.
Zoo kunnen we alleen bij lied no 37 en 47 van een normale verwantschap met Duitsche melodieën spreken; opmerkelijk is het
daarbij, dat de Duitsche varianten beiden uit het Triersche manuscript van 1482 komen.
Ook bij het „Devoot ende profitelyck Boecxken" van 1539, onze
oudste gedrukte bron, zijn buitenlandsche melodische variaties zeer
schaarsch.
Het lied „Dies est leticie / Nam processet hodie" (no CCXXXVIII)
komt in de melodie bijna noot voor noot overeen met een tweestemmige bewerking in het Triersche manuscript; met dien verstande, dat onze melodie in het begin, tot „hodie", de tweede melodie volgt en daarna (behoudens eenige afwijkingen aan het slot, die
door tekstherhaling te verklaren zijn) de eerste. We vinden hier
echter weer de melismatische afwijkingen in de Duitsche lezing. 90 )
« 1 1 1 Π-Π Γ-ή 1 | щ ч і ^ й
vip-gu-Ια

de ƒ10

|ггг ? f
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Het lied „lek weet een suverlike" (no XCIII) is een variant, maar
ook niet meer dan dat, van „Nun wollen wir singen jederzeit" uit
de Paderbornsche „Catholische Geistliche Kirchen Gesang" van
ei
i6i6. )

HEBBEN WE EEN EIGEN VOLKSLIED GEHAD?

41

Het lied „Magnum nomen domini" (no CCXLIII) is ongetwijfeld
een variant van de melodie in de Quentel-uitgave, Keulen, 1599.
Er zijn enkele melodische afwijkingen en het „Duitsche" lied is ook
langer; merkwaardiger wijze herhaalt zich hier wederom de melismatische afwijking.B2)
1539

Magnum nomen domini

emúnuei

Magnum nomen domini

E-ma-nu-el

Het lied „Ick sie die morghensterrc" (no CCIV) vertoont ook hier
alleen in den aanvang overeenkomst met Duitsche liederen.
Het lied „Met desen nieuwen iare" (no CCXXV) vertoont zeer
zeker ook overeenkomst met het lied uit het Triersche manuscript.
Typisch is hier wel dat onze melodie, wat het melismatische betreft,
nu eens met de tweede, dan weer met de eerste melodie meegaat. " )

Ρ . ι - Ч"

ч I-T . J

Met de
sen nie—wen ¡α
* ΤΡΙ&Γ ISSeeuw I

re

Het lied „Nu laet ons allen vrolijck wesen" (no CLXXX) is gedicht
op „die wise Pange lingua gloriosi corporis myste." en komt in vele
Duitsche liedboeken in bijna geheel gelijken vorm voor. De lezing
van 1539 is echter opvallend eenvoudig, minder melismatisch dan
de Duitsche 9 4 ), doordat de meeste ligaturen in een serie enkele noten
worden opgelost.
Het lied „Puer nobis nascitur" (no CCXVI) is in deze vorm in
geen enkel Duitsch liedboek teruggevonden. We vinden onze melo
die echter in het Triersche manuscript terug, verdeeld over de beide
stemmen van een tweestemmige bewerking. е о )
Het lied „ O Maria / Hebt eewich lof en danck" (no CCLV) moet
gezongen worden „op die wise Vecy lamour qui tient mon cueur
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en payne oft T a n t que ie viuray"; ons liedboek geeft van deze
melodie geen notenschrift, zoodat we niet kunnen nagaan of de
melodieën gelijk zijn aan de fransche. ")
Zoo levert het geheele liedboek slechts bij 7 melodieën en één tekst
stof tot vergelijking met buitenlandsche varianten. Voor het eerst
vinden we een fransche melodie voorgeschreven; over de Duitsche
liederen loopen onze opmerkingen volkomen parallel aan die welke
bij de Berlijnsche en Weensche manuscripten moesten worden gemaakt. Van de 7 liederen zijn er 4 aan het Latijn ontleend; hiervan
waren drie melodieën meer syllabisch dan de Duitsche. Van de 3
resteerende liederen valt dan nog één lied af, omdat het alleen in
den aanvang gelijk is en later ernstig verschilt. Opmerkelijk is, dat
we ook op deze onderzoekingstocht 3 X het Triersche manuscript
zijn tegengekomen.
Een zeer voorname bron voor de melodieën van ons oude lied zijn
de Souterliedekens van VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, die rond 1540
alle psalmen van David en de lofzangen, op „wereldsche" melodieën heeft gedicht. " )
Psalm X : melodie ,,Ick hoorde die spiessen kraken", is verwant aan
„Es geht ein frischer Sommer daher", een Reformationslied, dat
op een los blad van 1546 en in een Dresdensche Codex van 1560
werd bewaard. De eindfrazen wijken in beide bronnen zeer sterk
van onze melodie af. 08 )
Psalm X V : melodie „Die my morghen wecken sal, dat sal doen die
nachtegael", is geenszins, zooals Mevr. Mincoff suggereert, verwant met het fransche lied „Rossignolet au bois joli", ook niet in
de eerste fraze. "')
Psalm XXIII: melodie „Een aerdich trommelaerken sonder ducht",
geeft geenerlei reden tot het aannemen van een verwantschap met
het bekende „Trois jeun'tambours", zooals Mevr. Mincoff wel wil
aangeven. Er bestaat geenerlei reden het lied onder de Fransche
liederen te rangschikken. 100 )
Psalm X X X I : melodie „Lamour de moy oft na Een liedt eerbaer"
levert een zeer merkwaardig geval. Een fransche verwante melodie
is niet bekend, terwijl een 15e eeuwsche tekst „Lamour de moi sy
est enclose" niet op onze melodie past. PIERRE DE LA RUE heeft
een mis gecomponeerd op een melodie „Lamour de moy"; of dit een
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verwante melodie is heb ik niet kunnen nagaan. De melodie van de
Souterliedekens vinden we met eenige wijzigingen als „Een liedt
eerbaer" in den Ecdesiasticus van 1565 terug; van de fransche
melodienaam wordt niet gerept. We kunnen hier nog geen beslissing nemen. Ik meen evenwel dat de ingewikkelde melodie, met een
tekst die kennelijk onder invloed van de rederijkers staat, zeer sterke
polyphone invloeden verraadt; mocht dit ooit bevestigd worden,
dan zou de Fransche naam daardoor verklaard kunnen worden:
omdat velen van onze Nederlandsche polyphonisten in Frankrijk
hebben gewerkt. 101 )
Psalm X X X V : melodie „Rosina, waer was u ghestalt" is zeer duidelijk verwant met A m t von Aich's „Rosina wo was din gestalt"
uit 1519. De melodie komt verder in geen enkele bundel in Nederland voor en wordt slechts eenmaal aangehaald, n.l. in 1570. 102 )
Psalm LXXII: melodie „Dou vien cela" is een bewerking van
Claudin's „Dont vient ce la", in 1531 in de Trente et sept chansons
musicales (Attaignant, Paris) verschenen. ^ 3 )

Dont

vient

ce

la

Psalm LXXIV: melodie „Een vrouwelijck beelt heeft my in haren
sin ghestelt" mag alleen door de registeraanduiding, die bovendien
nog op psalm 84 slaat, „Poura avoir my
LXXXIIIJ psal.",
zeker niet onder de Fransche melodieën worden gerekend.
Psalm L X X X I : melodie „Op eener morgenstont so yst dat ie beginne int walsche Sur Ie pont Davigon" is een verre afstammeling
van een melodie uit het derde deel van Petrucci's Odhecaton van
1503.104)

Psalm X C V : melodie „Die mey staet nu in synen tijt int Walsche
Que mauldict soit ce faulx vieillairt" kan met een gerust hart tot de
Nederlandsche melodieën gerekend worden. Een Fransche tekst is
evenmin als een Fransche melodie teruggevonden.
Psalm CHI: melodie „Languir me fault" is zeer duidelijk een bewerking van Claudin's „Languir me fais" in 1531 in d e Trente et
sept chansons musicales (Attaignant, Paris) verschenen.105)
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Psalm CXIII: melodie „Waer so machse sijn die mi dick heeft verhuecht int walsche De ma tristesse et desplaisir" heeft geen bekende
fransche variant.
Psalm CXIV: melodie „Ben ick vileyn oft dorper vuyl puytier"
werd om geheel onnaspeurbare redenen door Mevr. Mincoff onder
de Fransche liederen gerekend, ofschoon de melodie ook in PlETER
LENAERTS VANDER G O E S ' Druyventcos van 1602 alleen met de
aanduiding „Ben ick vileyn" voorkomt. l o e )
Psalm CXVII: melodie „Dèse nijders met haer quaet fenijn int walsche Je my mon cueur" is nog in geen enkel Fransch liedboek of
manuscript terug gevonden.
Psalm CXVIII: melodie „Maria tsaert van edelder aert" is zeer
zeker van het bekende Duitsche lied overgenomen.10T)
Psalm CXXVIII: melodie „Il me souffit de tout mes mal" is vrijwel geheel gelijk aan CLAUDIN'S „Il me suffit de tous mes maulx",
in 1529 in de Trente et quatre chansons musicales a quatre Parties
(Attaignant, Paris) verschenen. Ook in Duitschland was de melodie
zeer bekend, o.m. als het koraal „Was mein Gott will gscheh
allzeit". 108 )
Psalm CXXIX: melodie „Dy vrouw van hemel roep ick aen" is
vrijwel geheel gelijk aan „Dich Frau vom Himmel ruf ich an",
waarvan de melodie ons reeds op een Duitsch los blad van 1515
werd overgeleverd. loe )
Psalm CXXXV: melodie „van een dansliedeken Lijnken sou backen
mijn heer sou kneen int walsche Le bergier et la bergiere sont a lombre dung buysson" staat nog zonder een bekende fransche variant.
Verschillende, door Mevr. Mincoff opgegeven, plaatsen heb ik echter niet kunnen naslaan. 110 )
Psalm CXLI: melodie „Met lusten willen wij singhen Ende loven
dat Roomsche Rijck" bezit een variant in „Nun wöll wir aber singen" uit een Duitsch manuscript van 1547. We vinden hier wederom melismatische verschillen. ^ 1 )
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Psalm CXXXIV: melodie ,,Het quam een ruyterken wt bosschayen"
heeft volgens van Duyse een variant in tekst en melodie van een 15e
eeuwsch Fransch lied „Une mousse de Bisquaye". De teksten loopen
echter vrij sterk uiteen, terwijl de melodieën in de laatste helft geheel van elkaar afwijken.112)
Psalm CL: melodie „Die bruyt en wou niet te bedde" wijkt in de
laatste helft der melodie buitengewoon sterk af van het 15e eeuwsche lied „Helas! je Гау perdue", zoodat er geen reden bestaat voor
het aannemen van een fransche herkomst. ^ 3 )
Overzien we nu dit materiaal uit de Souterliedekens, dan kunnen
we de twintig liederen die aanleiding gaven tot nadere bespreking,
allereerst in drie categorieën verdeden.
Psalm 10, 35, 118, 129 en 141 hebben Duitsche varianten.
Psalm 3 1 , 72, 81. 103, 113, 117, 128 en 135 hebben Fransche
varianten.
Psalm 15, 23, 74, 95, 114, 134 en 150 kunnen met zekerheid naar
de Nederlandsche liederschat worden teruggebracht, omdat de pogingen tot Fransche annexatie klaarblijkelijk ongegrond zijn geweest.
Op een totaal van 159 melodieën is een aantal van 13 buitenlandsche melodieën zeker nog niet zòo groot, dat alleen op die grond
reeds een eigen karakter aan het Nederlandsche lied ontzegd zou
kunnen worden. Ik meen echter reden te hebben om voor het meerendeel dezer melodieën te betwijfelen of zij wel ooit tot de Nederlandsche liederenschat hebben behoord; zonder meer bestaat er
waarlijk geen reden om aan te nemen, dat alle melodieën van de
Souterliedekens het eigendom van ons volk zijn geweest.
Van de vijf „Duitsche" melodieën, is alleen die van psalm 141
eigendom van ons volk geworden: de Geuzenliederen schrijven onze
melodie eenige keeren voor; de overige melodieën komen te schaarsch
voor: psalm 10 nergens en niet éénmaal aangehaald, psalm 35
nergens en slechts éénmaal aangehaald, psalm 118 alleen in het
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Devoot ende profitelyck Boecxken, psalm 129 nergens.
Voor de Fransche melodieën geldt precies hetzelfde: psalm 31 komt
alleen in den Ecclesiasticus voor, die zeer vaak de Souterliedekens
als model gebruikt; psalm 81 nergens zoo, dat onze melodie bedoeld kan worden; psalm 103 wordt slechts eenmaal aangehaald;
psalm 113 nergens.
Zoo blijft er waarlijk van een al te aanmerkelijke buitenlandsche invloed niet veel over. En dat is toch wel een argument vóór ons
eigen lied: dat in de bloeitijd van ons lied misschien wel vreemde
melodieën voorkomen, maar dat deze dan een zeer geïsoleerde positie innemen.
Toch zullen we moeten toegeven, dat we met de Souterliedekens
van 1540 reeds danig op een gevaarlijke helling zitten. Dertien
melodieën op 154 liederen is nog niet verontrustend: het levert
altijd nog een percentage van meer dan 90% aan eigen Nederlandsche melodieën. Maar het feit alleen reeds, dat men zoo herhaaldelijk
aangeeft hoe een melodie ,,int walsche" heet, is zeer verdacht. We
moeten met BERNET K E M P E R S 1 1 4 ) wel aannemen, dat de buitenlandsche melodieën werden ingevoerd, omdat „der reiche Schatz
des Niederländischen Volksliedes ziemlich vollständig erschöpft
war".
Twijfel aan het bestaan van een eigen liederenschat wordt door al
het materiaal, dat wij vanaf de 14e eeuw tot 1540 lied voor lied
hebben gecontroleerd (alleen bij de Souterliedekens hebben we 5
latijnsche melodieën buiten beschouwing gelaten, omdat er geen
nieuwe gezichtspunten door worden geopend) en hierboven naar
beste weten hebben weergegeven, wel definitief tegengesproken.
Duitsche varianten zijn ons door de zeer uitgebreide materiaalverzamelingen van BÄUMKER, BÖHME, ERK c.s. zeker niet ontsnapt.
Frankrijk biedt niet zulk rijk materiaal, maar daar staat dan weer
tegenover, dat de Souterliedekens, waar we het Fransche materiaal
het meest noodig hebben, de best-bestudeerde bundel vormen uit
onze heele Nederlandsche liedboeken-bibliotheek.
Het Nederlandsche materiaal kon ik aan de hand van VAN DUYSE'S
standaardwerk en door een eigen melodiecatalogus van ongeveer
14.000 fiches eveneens vrij volledig overzien. We mogen er dus wel
op vertrouwen, dat we de meeste varianten hebben gevonden.
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We hebben in onze bloeitijd dus wel degelijk een eigen melodieënschat gehad. We hadden nog expansieve kracht, we waren nog kern
en droegen onze schatten uit naar het buitenland: we vinden Nederlandsche liederen aangehaald in Engelsche blijspelen van het einde
der 16e eeuw; in Wily Beguiled ( ± 1596) stelt een der personen
voor: „an honest Dutch Cobbler that will sing the best that ever
you heard", n.l.: „I wil noe moaré to Burgaine goe", een verloren
gegaan liedje „Ik wil niet meer naar Bergen gaan"; iets dergelijks
vinden we in T H O M A S DEKKER'S The Shoemaker's Holiday van
1599 en in WILLIAM HAUGHTON'S Englishmen for my money: or,
A woman will have her will van ± 1601. 115 ) Vóórdat een vloedgolf van Engelsche liederen over ons land zal gaan, vinden we in
de Engelsche blijspelen de (laatste) teekenen van onze expansieve
kracht. Negentig procent van de liederen uit onze bloeitijd zijn ons
onvervreemdbare eigendom.
We hebben een eigen Nederlandsch lied
gehad.

HET VERVAL

DE REDERIJKERS
I - DE TEKSTVORM
Iedere bloeiperiode draagt de oorzaken van verval en reactie ín
zichzelf; ons eigen Nederlandsche volkslied vormt daarop geen uitzondering.
Wat de vorm betreft moest de al te groóte vrijheid van versificatie,
waardoor, zooals we reeds zagen, op één melodische fraze een aantal silben moet worden gezongen, dat dikwijls 50 à 60, en soms
wel 100% uiteenloopt, wel tot een reactie voeren.
De rederijkers, met hun systematiek, zagen het exces, waarin hun
voorgangers waren vervallen, zeer goed en stelden de eisch, dat ,,de
teksten der liederen in alle Strophen even goed bij de eens gekozen
melodie zouden passen" 11β) ; zij zagen niet dat zij zelve daarbij in
een ander uiterste vervielen, dat tegenstrijdig was met het motorische
karakter van het volkslied, omdat het volkslied geen regels vraagt
en juist door het motorische karakter geen regels mag dulden en kan
dulden. Een zeker gevoel voor orde kan men den Rederijkers niet
ontzeggen; en de befaamde regels
Dat een rcghel duerd ƒ ongheteld f onghemetcn
Alzo langhe alst eenen aesseme heerden magb

uit MATTHIJS DE CASTELEYN'S Consf van Rhetorycke, mogen voor
het volkslied, nog meer dan voor het gesproken vers, een principieele waarheid bevatten: de praktijk was waarlijk anders dan deze
simpele theorie.
De ademlengte, ook door PROF. VERRIEST als een der voornaamste
grondslagen van het rythme aangeduid, werd immers door het vrij
gevormde oude lied niet in gevaar gebracht, omdat de lengte van de
melodische fraze zich niet wijzigde met de uitbreiding of inkrim
ping van de versregels.
Neen, nóch in de zin voor orde, nóch in het decreteeren van de adem
als maat, schuilde het gevaar. Het groóte gevaar lag besloten in de
Const van Rhetorycke.
Na een heele opsomming van klassieke auteurs verzucht de Casteleyn:
„Dit waren alle mannen in 't leven statelick,
Der consten batelick, die d e c o r e e r e n d e
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Die de redenen wtten steerck ende matelick
V e r s c h i e r e n d e hare woorden e l e g a n t o r n a t e l i c k .
Haer propositien proprelick illustrerende.
Die men Rhetoriken naemt, plaisantelick:
Want al dat haer is competerende
11T
Moet beleet zijn f r a e y ende e Ie ga η t e l i c k "
),

en daarin schuilt het groóte gevaar voor het volkslied.
Niet de pret van het zingen, maar de kunstmatigheid, de elegance,
het ornament en de versiering; in één woord: de b e h a a g z u c h t
bepaalt bij de rederijkers het karakter van het lied.
Dat de vormelijkheid en de vormen-,,rijkdom" van deze dichterschool meer merkwaardigs dan schoons aan onze letterkunde hebben
geschonken, is te algemeen bekend om er hier langer bij stil te staan.
Wel moeten we nagaan welke invloed de Const van Rhetorycke op
ons volkslied heeft uitgeoefend, eerst op de tekst, en dan ook op de
melodie en het rythme.
Als karakteristiek voorbeeld moge gelden het lied ,,'t Geween, 't gehuyl, 't gekryt" (Valerius, pag. 5 0 ) , dat op de ,,Stem: Si ceste
malheureuse bande" 118) moet worden gezongen. Het oorspronkelijke, fransche lied, dat ons in G. BATAILLE'S Airs de différents autheurs (Parijs, 1612) bewaard werd, heeft de volgende langgedragen
en vloeiende tekst:
Si ceste malheureuse bande
Se voit attaquée du sort,
Plus il assaut, plus elle bande
Sa force contre son effort.

Valerius herhaalt de melodie van de twee eerste regels en verlengt,
om der quadratuur wille, de laatste melodische fraze met een halve
maat; zijn tekst is dan als volgt:
't Geween, 't gehuyl, 't gekrijt
op dees tijt
gaet nu. Heer
even seer
weder aen.
Het arme volck, o God!
wert bespot
en gehoont,
niet verschoont
van Maraen.
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Hij slaet en moort,
vernielt, verstoort
verdruct, benout
End' spaert noch jong noch out.

Van de vloeiende melodie blijft hier niet veel anders over dan wat
gehakt stroo: ieder rijm brengt natuurlijkerwijze een beklemtooning
met zich mede, die op de oorspronkelijke melodie niet past en het verschil in arsis en thesis al te zeer accentueert. De dichter toonde
zijn vaardigheid, maar hij hielp de mooie melodie aan een ontijdige
dood.
Overal waar het binnenrijm wordt ingevoerd, wordt de melodie
àan stukken gehakt en vernield.
In de eerste uitgave van de Geuzenliederen van 1581 was van
eenige invloed op de versvorm nauwelijks sprake; de invloed beperkte zich tot de opdracht ,,Totten goedthertigen Sanger", tot de
,,Retrograde" en aan aantal gekunsteld franschachtige woorden: de
versvorm heeft dan nauwelijks eenige wijziging ondergaan.
In den derden druk van het ,,Nieu Geusen Lieden-Boecxken" (Den
Haag, Aelbrecht Heyndriksz, 1592) is de rederijkersinvloed reeds
duidelijk te constateeren.
Datheen's 36e psalm begint aldus:
Des boosdoeners wille seer quaet
Getuyght sekerlick metter daet
Dat hy niet vreest den Heere:
Want hy hem in 't boose behaeght,
't Welck hy noch hatet noch beklaeght,
Maer spot de vrome seere.

Jan Comen van Delff dichtte op de melodie van deze psalm het
volgende lied over de komst van Alva:
Hy merckt nu daer
die heeft verstant
Wat leyder maer
voor tNederlant
Uut Spangien is ghecomen,
sDuyvels dienaer
des Paus trawant,
Der Monicken vaer
der Papen sant,
Mach men Duc Dalf wel nomen.
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In het eerste deel van het Geuzenliedboek dat in 1616 te Amsterdam bij Gerrit van Breugel verscheen, vinden we voor het eerst het
„Claechliedt over den onderganck vande vermaerde coopstadt Antwerpen", dat „op de wijse des 79. Psalms De Heyd'nen zijn" van
Petrus Dathenus moet worden gezongen.
Het fransche origineel van Clément Marot
Les gens entrez sont en ton héritage.
Ils ont poilu. Seigneur, par leur outrage
T o n Temple saint, Jérusalem détruite,
Si qu'en morceaux de pierre l'ont réduite.

etc.

heeft in de vertaling van Datheen de gedragen versvorm behouden:
De Heyd'nen zijn in uw erfdeel gevallen
Sy hebben ontheylight onder hen allen
Den Tempel schoon. En daertoe afgeloopen
Jerusalem, ja gemaeckt tot steenhoopen.
etc.

In het Geuzenlied springt het vloeiende rythme weer uiteen.
Antwerpen arm,
O desolate stede.
Met zwaer gekarm
Vergaet nu uwen vrede
U hooghen moet
Die leyt nu heel int assen:
't Uwen onspoet
Soe comt u nu verrassen.

etc.

Wat er bij de volgende ,,Lof-sangh over de genade Gods", te zingen op de wijze „Cupido Heere fel" 119) terecht komt van het vloeiende rythme?
Offert den Heere / danck /
Die d'onbekende / sende
Tijd om bekeeren / lanck /
En als de blende bende
Met amende / wende / af /
Gaf hy / dat genade / trade /
Quade / schade / straf / geblaf /
Dempend' onder in het graf.

Zelfs een uitgesproken muzikaal talent als Gerbrand Adriaensz.
Brederode ontkomt niet aan de modieuze kunstigheid van het lied,
ook niet waar deze kunstigheid in strijd komt met de eischen, die
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de bestaande melodie aan de te dichten tekst stelt. Zijn „Amoureus
Liedt" dichtte hij op de melodie van Datheen's 23ste Psalm:
Bedaert en toeft
Mijn verbystcrde sinnen
Hoe wel ghy proeft
Veel lydens door dit Minnen,
U wel besint
Weest verduldich int lyen.
Aanstaan verwint,
Soo 't blijckt tot alle tijen
Dus weest te vreen,
Wilt u tot hoope stellen,
Laat sorgben gheen
Noch pyne u meer quellen.

terwijl zoowel de fransche tekst van Clément Marot, als de vertaling van Datheen slechts zes regels tellen:
Myn Godt voedt my als mijn herder gepresen.
Dies sal ick geenes dinghs behoeflick wesen.
In 't groene gras seer lieflick hy my weydet;
En aen dat soet water hy my geleydet.
Ну verquickt mijn ziel, die seer is versiegen:
Om sijns naems wil leyt hy my in sijn wegen.

De katholieke liedboeken ontkomen er al evenmin aan als de an
deren. Men vergelijke daartoe het oorspronkelijke
Poliphemus aen den strande
voelde brande
zijn wreed hert in heete min;
met een zeyssen hy hem weerde,
en hy keerde
met zijn oog t'zeewaert in

met het liedje van Joannes van Sambeeck dat op de „Stemme: Poly
phemus aen de strande" moet worden gezongen en gewijd is aan
„Het leven van een mensche vergeleken bij een Bobbel": 1I0 )
Schoone Bobbel opgeresen
Om te wesen
Voor de jeucht
Een korte vreucht.
Ghy my leert hoe dat het leven
Ons gegeven
Oock een luttel tijdt verheucht.
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Het kortademige van het oorspronkelijke lied was voor van Sambeeck nog niet kortademig genoeg: een van de langere regels werd
nog in tweeën gekapt om aan den tijdgeest te kunnen voldoen.
De willekeur van den dichter is de eenige norm voor de verminking
van het langgedragen versrythmc; de eenige regel die zou kunnen
gelden, de melodie zelf, wordt hier geheel als bijzaak beschouwd.
Het zal den lezer zonder meer duidelijk zijn, dat deze kap-manie
niet plotseling uit de lucht is komen vallen. Reeds in de 15e eeuw
vinden we voorbeelden die, tot in consequenties doorgevoerd, aanleiding geweest kunnen zijn tot de versvorm van de Rederijkers.
Het groóte Berlijnschc manuscript van de 15e eeuw121) en het
„Devoot ende Profitelyck Boecxken" van 1539 122) geven contrafacten van het oude minneliedje:
O Venus bant
O vierïch brant.
Hoe heeft dat vrouken so playsant
Mijn herteken onbedwonghen
Dat doet haer troostelijc onderstant,
Twelc mi hout in der vruechden bant
Gheswongen,
Ondanck der nijders t o n g e n , і г з )

dat, met het kortademige begin en slot, dus zeker reeds in de 15e
eeuw gedateerd moet worden.
Een onverdeeld-fraaie gedragenheid zal men zeker ook niet kunnen
vinden in het inkeerliedje:
Mi ionghe maecht /
Die werelt mishaecht
Die werelt wil ick begheven.
Want onversaecht //
Mijn hert daer toe draecht
T e kiesen een ander leven
Ende God den heer te aenckven
Dien wil is mi in gheresen
Mocht hi gebueren mi /
Mocht hi gebueren mi /
So waer ie vri
Van alle mijn druc ghenesen. 1 2 4 )
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Van gekunsteldheid kan het minnelied:
O waerde mont
Gbi maect ghesont
Mijns herten gront
T o t alder stont.
Als ick bi u mach wesen
So ben ick al genesen. 1 2 6 )

al evenmin vrijgepleit worden als het contrefact uit het „Devoot
ende profitelyck Boecxken" 1М) :
O Roode mont
Ghi maect ghesont
In aider stont
Al die ghijs gont
О soete gront seer hooch ghepresen
Alsijn si totter doot ghewont
Ghi moechtse saen ghenesen.

Een tweede contrefact 1 2 7 ) maakt het aan het slot nog iets erger:
O Weerde mont
Maria ghi hebt doerwont
Mijns herten gront
lek maect u cont
Tot aider stont
Mocht mi troost van u gheburen
So waer ick ghesont
In corter stont
Tot allen uren.

Niet veel beter is de versvorm van het uit het Duitsch vertaalde lied:
Maria saert /
Van edelder aert
Een roose boven allen doren.
Du hebste met macht /
Weder om ghebracht
Dat langhen tijt was verloren
Doer Adams val /
Hebt met ghewalt
Sinte Gabriel voersproken.
etc.

12β

)

Zoo blijkt in 1539 de corruptie reeds begonnen te zijn. Maar wan
neer men nu bedenkt, dat we onder de 245 anonieme liederen van
het „Devoot ende Profitelyck Boecxken" in totaal slechts bij 13
verschillende teksten een zekere kortademigheid moeten constatée-
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ren, dan zal het duidelijk zijn, dat we hier ook niet méér hebben
dan een allereerste aanzet, een allereerst begin. In 1539 is nog 95%
van onze liederen in de versvorm onaangetast.
Dat we onder de 14 liederen (no CCXLVI-CCLIX) van het „Devoot ende Profitelyck Boecxken", die door de naamaanduiding van
den dichter (Borse sonder ghelt - Coppen minne - Quot - Ian die
enghels sonder ghetreur / Was van dese leysene facteur - Sielen Mathijs Compere - loris hellen - Balleken ront beseven - Laureys
Baert / bi den enghen andrijs / Behaelde met dese leysen eere ende
prijs - Peeter van vuystenberghe - Mathijs compere wt ionsten bequame - M. Ian de molener) reeds het duidelijke bewijs geven van
hun afstamming uit den kring der Rederijkers, een betrekkelijk
groot aantal al te kunstig in elkaar gezette liedteksten vinden, is
natuurlijk geen toeval.
№ CCXLVII

Bedrijft nu vreucht /
Bedrijft nu melodie
Loeft die maecht ghebenedijt
Die ons allen heeft verblijt
Ghequijt
Wient spijt
Sy heeft vervult het woort van prophecie
Gheloeft sidy Marie.
Si heeft verblijt der engelen ierarchie /
der engelen ierarchie.

№ CCLIII

Laet ons te samen
Nu alle verbilden
Want tot onser vramen
Tot desen tiden
Gheboren is dliefste kint daer dach op daecht
Het heeft god drieuuldich also behaecht
Lof / danck / ghemeene doet
Den kindeken cleene soet
Ende eert Maria sijn moeder ende maecht.

№ CCLV

O Maria
Hebt eewich lof en danck
Die dwoert Eua
Verkeert / tot aue dwanck
Dies make ick sanck
Van u reyn suyver duecht
Want thoochste goet
Wt shemels heerscappie
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Wert vleesch en bloet
In u schoon maghet Marie.
Dies melodie ons nu geschiet ende vruecht
Schoon sacristie daer God in heeft verhuecht.
Lof al wt minnen
Met bitden sinnen
Maria reyn
Gods liefste greyn
Die Seraphinnen
Ende Cherubinnen
Loven u certeyn
Bouen alle vrouwen int shemels pleyn.
№ CCLVII

Quaet viandich saet
Boos obstinaet
Die Eva brochte in groot ghequel
Want haren raet /
Maect desperaet
Adam brekende Gods beuel
etc.

№CCLIX

T e Bethléem int pleyn
Heeft ons een maecht verblijt
Van God certeyn
Is hij ghebenedijt
Wij sijn nu beurijt
Hier ín dit aertsche dal
AL· nu ter tijt
Soe sijn wij ghequijt
Van onsen sonden al.

Onder 14 niet-anonieme liederen vinden we er 5, die ín ernstige
mate door de rederijkerij zijn aangetast.
Vijf jaar later verschijnt te Antwerpen bij Jan Roulans „Een schoon
liedekens. Boeck inden wekken ghy in vinden suit: Veelderhande
Liedekens. Oude ende nyeuwe. Item hier sijn noch toeghedaen Meer
dan Veertichderhande nyeuwe / liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen", het z.g. Antwerpsche Liederboek, dat onze
voornaamste bron is voor de tekst van het middeleeuwsche, wereldlijke
129
lied. Op de 221 liederen tellen wij er slechts іб ), die sporen vertoonen van het gebroken en mishandelde rythme van de rederijkerij:
92.8% is onaangetast.
In 1565 verschijnt te Antwerpen bij Willem Silvius het liedboek
,,Ecclesiasticus oft de wyse sproken lesu des Soons Syrach, op be-
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quame en ghemeyne voisen naer wtwijsen der musijcknoten daer b y
gheuoecht, deur l a n F r u y t i e r s " . H e t percentage goed-gevormde
teksten daalt hier reeds t o t 7 7 . 6 % ! i a o )
Zeer muzikale dichters als G. A . BREDERO en Р . С HOOFT dalen
tot 63 en 6 4 % ; de befaamde Nederlandtsche
Gedenck-clanck v a n
A D R I A N U S V A L E R I U S vervalt in 1 6 2 6 t o t 2 6 %

1Э1

) , terwijl

PIETER

L E N A E R T S VANDER G O E S ' Een rtieu Liedt-boeck
/ genaemt den
Druyven-Tros
der Amoureusheyt
in 1 6 0 2 reeds t o t 2 5 % w a s af
gezakt. 1 3 2 )

We hebben in h e t voorgaande de invloed v a n de Rederijkers o p de
rythmische vorm van de volksliedteksten volgens objectief-contro
leerbare normen vastgesteld: in luttele decennia werd h e t oude,
vloeiende rythme k a p o t gebroken.
M e t deze telling wil natuurlijk niet gezegd zijn, d a t alle k o r t berijmde liederen buiten het volkslied vallen en n o g m i n d e r d a t de
lang-berijmde teksten alleen dóór de lange regels v a n het vers reeds
tot het volkslied gerekend zouden mogen worden. H e t motorische
element v a n h e t volkslied verzet zich geenszins tegen een tekst m e t
een paar kortere regels, het verzet zich slechts tegen een overdreven
gekunsteldheid: en de overdreven gekunsteldheid v a n de liedteksten
der rederijkers spreekt uit onze cijfers meer d a n voldoende.
In de loop der 17e eeuw k o m t er reeds een reactie, m a a r die k o m t
te laat om n o g veel te k u n n e n redden. M e t eenig recht m a g getwijfeld worden aan het volksche karakter v a n „ D e n D r u y v e n - T r o s
der Amoureusheyt" en v a n den „Gedenck-clanck"; m a a r eenige
decennia later — het volkslied is n u eenmaal „Gesunkenes Kulturg u t " — is de corruptie t o t in het h a r t v a n h e t onmiskenbare volkslied doorgedrongen, o m er, door het z é é r geringe contact m e t de
litteraire productie, t o t o p den huidigen dag in vastgeroest te blijven. In het beruchte „ T h i r s i s - M i n n e w i t " , d a t tusschen 1 7 0 8 en
1711 in drie deelen verscheen 1 3 3 ), daalt het goede r y t h m e t o t respectievelijk 5 4 , 5 6 en 4 7 % .
De producten van de rederijkerij, we zullen h e t ook aan andere normen n o g kunnen toetsen, blijven t o t in de 19e eeuw onder het volk
in z w a n g . D e gapende klove die langzamerhand ontstond tusschen
den patriciër en den plebejer, maakte het mogelijk, d a t het volk
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bleef zingen, wat in „hoogere" kringen reeds lang door een andere
mode was vervangen.
De gekunsteldheid van het rederijkersvers heeft een allereerste en
uiterst gevoelige slag aan ons volkslied toegebracht.
II - D E ARCADISCHE POËZIE
Terwijl de rederijkers door een overvloed van rijm-kunstigheden
het langademige rythme van ons goede volkslied aantasten en bovendien door het gebruik van een enorme hoeveelheid vreemde
woorden het volkslied van haar natuurlijkheid berooven, drijft de
onnatuur van de cultuur der 17e eeuw al onze dichters naar de
wanstaltig-oneigene romantiek van den lusthof Arcadie.
Hooft en Huygens en Cats hebben de weelden van het landelijke
leven tusschen de groene bosschaedjes en de grazende koetjes, en
onder een hemel met louter kwinkeleerende en tierelierende vogelkens herhaaldelijk en vol enthousiasme verheerlijkt. Ook Vondel
kende die vorm van 17e eeuwsche romantiek: hij ontvlucht de
boomlooze stad, hij berispt de beurs om haar vreugdeloosheid en
benijdt het „vrolijck gevögelt" om de zorgeloosheid van zijn geluk.
Dat is wellicht een eeuwige en in zich goede drang: de mensch verlangt naar de natuur, zoolang er nog iets goeds en onbedorvens in
zijn hart woont en vrucht draagt. Het contact met de natuur is door
alle paedagogen als een noodzakelijke factor voor de opvoeding van
den jongen mensch aangevoeld en met kracht van redenen verdedigd. Dat voelt ook het stadskind met de zuiverste intuïtie aan,
het stadskind dat naar buiten trekt en in den gloed van de zon en
het koele van de schaduw der boomen een stuk één-wording zoekt
met de ongeschondene en ongerepte natuur.
Maar als zoodanig mag men het pastorale gedoe van de 17e eeuw
niet zien. De bosschaedjes waren de keurig geknipte en in allerlei
modellen verwrongen heggen en struiken van de patriciërs-tuinen
en de kwinkeleerende en tierelierende vogels waren er meestal slechts
in de verbeelding van den renaissancist, die uit de italiaansche arcadische litteratuur geleerd had, hoe het móést gaan. De natuur van
den 17e eeuwschen dichter stond van dè natuur al even ver verwijderd als de in strikken en franjes gekleede patriciër van den natuurmensch. De natuur is verstikt in gemeenplaatsen: Arcadie lag nog
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verder dan Klondike voor den tegenwoordigen mensch en was daar
om slechts des te begeerenswaardiger. Vondel voelde het cultuurarme met zijn religieuze ziel aan als een verwijdering van het echte
geluk: zijn pastorale verzen zijn daarom van blijvende beteekenis;
voor bijna alle anderen is de natuur: hèt Arcadie, bevolkt met herders en herderinnetjes als van Sèvres-porcelein, zonder dat ook
maar een oogenblik de gezonde buitenman voor den dag komt.
De herdertjes en herderinnetjes van het pastorale Arcadie zijn wel
uitermate beschaafd; de herder heeft een zacht en ,,poezel vleysje",
hij is clean-shaven en galant als ,,the most modern kind of men",
en de herderin heeft deze zelfde eigenschappen mutatis mutandis
in nog hoogere mate. De Middeleeuwer wist het verschil tusschen
den ridder en den kerel; de 17e eeuwsche patriciër was dermate
egocentrisch georiënteerd, dat hij het bestaan van een ander slag van
menschen dan zichzelf nog minder kon waardeeren dan accepteeren:
een figuur als Ferguut kon in de 17e eeuwsche litteratuur niet ontstaan. Oneigenheid was, hoe paradox het ook moge klinken, de
karakteristiek van deze poëzie.
In het gewone leven van iederen dag werden de familienamen door
iedereen die zichzelf (terecht of ten onrechte) respecteerde of die
geleerd of geletterd was, of het wilde schijnen, tot latinismen verbasterd. In het land van beloften dat Arcadie heette, konden de
Jans, de Pieten en de Gerritten al evenmin geduld worden als Maria
en Jans en Annie en Ans: die namen waren te plat voor een land
van melk en honig en van een verrukkelijk „dolce far niente",
waarin ook de landbouw niets anders was dan één onverdeeld genoegen. Hier kon met een ,,simpele" latiniseering niet worden volstaan: ieder gezond Hollandsch kind, ieder rondborstig Vlaamsch
meiske werd tot een Amarillis, Climeen, Clorenia, Clorimeen,
Cloris, Coridon, Damon, Daphne, Galathee, Philida, Phillis,
Roosemond, Rosalia, Silvia, Thirsis of Tityr.
Een dwazer romantische vorm en een perfider anti-natuurlijke gedachte heeft wellicht nimmer in onze letterkunde gewoed. De
romantiek van een Feith kon nog levenswaar zijn in de grond der
gedachten, en vooral omdat ons landschap romantischer is, nu nog!,
dan we ons wel bewust willen worden. Met het volkseigene van
onze lage landen aan de zee had het 17e eeuwsche pastorale Arcadia
geen gemeenschap, in welk détail dan ook: het leven is er aan ver-
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vreemd: het is een hypercultuur van zoo'η geraffineerde verfijning,
dat het volkslied, gezond en ongekunsteld als het is volgens den
aard zijner activiteit, er wel onder moest lijden.
Want deze hypercultuur, deze ontvreemding van alles wat ook
maar in de verste verte aan volkscultuur herinnert, bleef niet be
perkt tot het lied van de 17c eeuwsche patriciërs in hun huizen aan
de Amsterdamsche grachten en hun buitens langs de stille, gekanaliseerde, mooi recht getrokken wateren.
Het vormt de zooveelstc bevestiging voor de beroemde theorie, dat
alle volkskunst „Gesunkenes Kulturgut" is: wat de hoogste stand
vandaag doet, doet de laagste stand eenige decennia (in onze eeuw:
eenige mon-ennia!) later en die lagere stand houdt het bewonderde
langer vast: het smult van het onbegrepene nog lang nadat de toonaangevende stand het, in het beu-zijn van de modegril, overboord
heeft geworpen.
De pastorale houdt geen halt: het heeft het volkslied in zijn natuur
erger aangetast dan men theoretisch-redeneerend misschien wel zou
hebben verwacht. Zooals de onvolksche perversiteiten van een
Starter nog meer dan twee en een halve eeuw later in een overduidelijk residu en slechts ten deele van het obscene ontdaan, worden teruggevonden in een lied dat Lootens en Feys in 1879 te
Brugge uit den mond van het volk noteerden 13 *), zoo vonden dezelfde musicologen eeuwen na de litteraire hoogbloei van de pastorale, nog de bezinksels terug van die arcadische romantiek: wel een
bewijs hoe het volkslied, in één tijdperk, door rijmrijkdom, psalmgezang en internationalisme ondergraven, ontvankelijk was geworden voor iedere mode-zucht.
Liefste Rosalinde, waarom weenet gij?
Zeg mij, wat is d'oorzaak van uw droef geschrei ?
Ik zal u misschien nog können maken blij.
Waarom zucht gij,
Waarom ducht gij?
Zeg het mij.
Ach! Leander, mijne nood is altegroot
Ik beween mijn vaders en mijn moeders dood.
Ik zit hier alleen, ik ween, ik zucht, ik krijt;
Vader, moeder.
Zuster, broeder,
'k Ben 't al kwijt. »")
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En:
Zij zit nu aan Leanders zij.
Ik zie van vet haat in de wei
1ββ
Met gespel en zoete teden )

En:
En ik paarde met dien Philidan,
Met den jonker,
Met den pronker.
Al met den jonker maar ik weet waarvoor.
Hij noemde mij: ,,Beltotje, mijn lief, mijn engel,
1β7
't Is voor u alleen dat ik wierook brand." )

Deze voorbeelden mogen zeldzaam zijn — we geven het heele
resultaat van Lootens en Feys' liedbundel! — ze spreken voldoen
de, vooral wanneer we daarbij willen bedenken, dat hetzelfde lied
van Rosalinde en Leander reeds door Jan Frans Willems werd ge
noteerd en ook door E. de Coussemaker in Hazebroek en Duin
kerken uit den mond des volks werd opgeschreven.13e)
De Coussemaker noteerde ook het beroemde Cecilia-liedje, dat hij
,,une des plus populaires de notre Flandre et de la Belgique" moest
noemen139) en dat ook door Willems" 0 ) reeds was opgeschreven:
Ik zag Cecilia komen
Langst eenen watergank.
Ik zag Cecilia komen
Met bloemen in ha er hand.
Zij zag naer haren herder,
Den herder Floriaen,
Die ook zijn schaepjes weyde
Langst dezelve baen.

Toen SNELLAERT de bundel van WILLEMS na diens dood voor de
pers gereed maakte, trachtte hij de gekunsteldheid van deze voor
stelling te verklaren door er met GRIMM (Die Deutsche Volkssage,
1829, pag. 59) op te wijzen ,,dat te geenen tijde de minnedichter
den naem der beminde vrouw in zijn lied bragt, zelfs niet wanneer
het aen de liefste zelf was opgedragen". Deze verdediging is evident
mislukt, omdat de Nederlandsche 17e eeuwsche minnedichter wel
degelijk den naam van zijn liefde placht te gebruiken, zooals de
werken van HOOFT en BREDERO ten duidelijkste aantoonen. Maar
bovendien blijft het merkwaardigste raadsel onopgelost: waarom
Piet niet Jan wordt genoemd, maar Floriaen. Zoo blijft het
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Cecilia-liedje een duidelijk specimen van pastoralisme, en waarlijk
niet alléén door de naam.
Maar het sterkst blijkt de doordringende invloed van dit pastoraalmodieuze gedoe, wanneer we moeten constateeren dat de arcadische
naamgeving ook in het geestelijk lied haar intrede heeft gedaan en
daarin tot minstens 1850 bewaard is gebleven.
Hoe stond de kerst-gebeurtenis vroeger in het hart van het volk,
dat zich de wonderen rond Bethlehem niet anders kon voorstellen
dan in het eigen vlakke land en met de menschen van het eigen
dorp! In het kostelijke kerstliedje, dat Lootens en Feys 141 ) voor
ons noteerden, trekt het heele dorp op kraambezoek:
Tsaaken die kwam voorgegaan
Met een g'heelen hoedzak graan.
En Trine brocht de suikerpap
En Marie de windellap.
En Conné
Die brocht versehe boter mee.
En Tseppen die brocht hout om vier.
En Tone brocht een kruike bier;
Pier brocht vleesch
Naar den eesch.
Tsanne moeie brocht luiers en doeken:
Elk was blijdelijk van geest.

Zoo'n tafereel is volksch tot in hart en nieren. Dat wortelt in het
eigen voelen en eigen doen en denken. Datzelfde hartelijk-directe
vinden we ook in het liedje „Wat zang, wat klank / Van d'engelsche
schaeren" " 2 ) uit bet arrondissement Hazebroek:
Pierken en Klaeyken,
Hansken en Thoontjen,
Maeyken en Anneke, Lynk en haer zoontjen.
En Anthonet,
Met Lizabeth,
Kwamen naer 't stalleken kuysch en net.

Maar in datzelfde arrondissement moest de Coussemaker " 3 ) een
kerstliedje noteeren, dat èn door versificatie èn door naamgeving
een al te duidelijk beeld van modieuze verwording biedt:
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Lieven Heer wij komen met eerbied,
Gebergt in onzen niet;
Als onderdaenen
Bieden aen
T o t troost van uw verdriet.
Dit honingje,
O Koningje,
Met
Dees eykens
Met meykens
Omzet,
Zoet mannetje
Een kannetje
Melk
En pruymtjes en peirtjens
De welk
Uyt Titers boomgaerd komen.
Ziet daer Cloris en Gatathée,
Met een ijver niet om betoomen
En hun giftjens ook mé,
Aenmerkt de kleynigheyd niet
Der gift, maer liever aenziet
Den drift waer med' het geschied,
Dat Condon u dit aenbied.

Het laatste lied is evenzeer een anachronisme als de beide eersten;
maar terwijl het anachronisme dáár voortvloeide uit het innige
medeleven van het volk met de wondere geboorte van Christus, is
het hier slechts te wijten aan een zéér aanstellerig naäpen van een
oneigen, klakkeloos uit het buitenland geïmporteerd dicht-jargon.
Er kan geen bezwaar bestaan tegen een invloed van het wereldlijke
lied op het geestelijke lied: het Arcadische kerstlied moet evenwel
veroordeeld worden, omdat deze mode ook in het wereldlijke lied
een vloek is tegen het natuurlijke, dat ten allen tijde een wezenlijk
kenmerk van ieder volkslied moet blijven.
Een zeldzaamheid was dit arcadische gedoe allerminst.
Dat moge bewezen worden aan de volgende voorbeelden, die ik
allen ontleen aan de „Oude en Nieuwe Lofzangen, Die gemeenlijk
Gezongen worden op de Geboorte onzes Heeren Jesu Christi", een
boekje van 100 pagina's klein octavo, dat in 1740 verscheen en
door J. Stichter uit verschillende oudere bundels werd sameneesteld;
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de inhoud kan dus een beeld geven van de smaak tusschen rfc 1690
en =t 1750.
a. Coridon ey laat / uw' Schaapkens staan /
Tytre ziet eens hoe fraay de sterren gaan.
Maar wel hoe / ís dit een droom / of hoor ik wel
O Amyntha / hoort dog / hoort dit snarenspel.
b. Coridon op za za waar Bethlehem
En hoort gy niet de stem /
Haast u eer dat verdwijnt
Het klaar' ligt dat daar schynt /
c. Ziet de Heem'len hebben / hun opengedaan /
Met klaarder ligt als Zonne /
En sterren ende Maan /
En 's Hemels boden hebben /
Ons alhier gebragt /
Waar dat wy zien veel meerder /
Een ligt in dezen nagt /
Tyter neemt uw Fluytjen
Coridon uw Luytjen:
Pan u moesel; wy 't samen een Liet;
Mopsus neemt u Veeltjen;
Silvia uw keeltjen;
d. Philis gaat voore; maakt dat gy de eerste zyt;
Neemt dog voor den nieuw geboren;
Vijf; ses Schapen mee met vlyt
Het komt u daar niet op aan;
Onzen herderin Diaan;
En wy zullen ook wat brengen;
'k Hoop hy zal het niet versmaan
Hier is 't Klorinde;
Ziet hier is den armen stal;
Daar den Heere is te vinden;
Die ons al verlossen zal /
Silvia valt op u knien
Laat ons eer en gifte bien;
Hoe ziet Dorinde;
ende Stilliana zoo;
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Dat hy leyt in arm linde
In een krib op hooy en strooy;
Let eens Beîlinden;
op dit werk van den Heer;
Al dat in den stal te vinden
Is; dat dient ons tot een leer;
En Astrea ziet eens aan /
d'Oogjes vol van tranen staan.
e. O Condon ziet hier den stal!
Daar 't kleyne kintje leggen zal!
Spreekt Tytere de Moeder aan
En vraagt haar eens of wy te zamen mogen binnen gaan!
Condon ag lieven maat /
Wel wat hout dog kappen gaat /
Haalt dog turven / met heele korven:
Ras brenght hout / Want dat kintje is zoo kout.
Amarillis stookt wat vier!
Want het veel te kout is hier /
Haalt wat kolen / 't is u bevolen / Ras komt aan:
Want men 't Kint moet bakere gaan.
Nimphkens die zoo zeer bemint
Komt warmt de doekjens van het kint
f. Komt dan Titer en Carileen;
laat'er ons vlytig gaan daar heen;
g. In 't midden van dees stille nagt /
Wy zongen / loofden God / en hielen wagt /
Amacil ziet / trok zoetjens aan myn mou
Zag een groot ligt / wist niet wat 't wezen zou.
ô Myn Klorinde:
Zie! ey zie wat men beschouw:
Dagt gy hier wel zo te vinde:
Alzo naakt in deze kouw:
Waar of Dorinde
En Siloia zo lang was /
Zie of gy ook wat kan vinden /
Voor dit kind want 't komt te pas!
ft. Hoor Tifer hoor stemme /
Wat of dit tog bediet.
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Het protestantsche godsdienstige lied ontkwam door het orthodoxe
volgen van den Bijbel als eenige objectieve norm, aan ieder anachronisme à la ..Kindeke Jezus in Vlaanderen" en daarmede vanzelf
ook aan de verlokkingen van de pastorale romantiek. Maar overal
waar het Katholieke volk zich uit, blijkt het te leven en te denken
in de verwarde sfeer van het utopistische Arcadische land.
III - DE REDERIJKERS EN DE MELODIE
Aanvankelijk beperkt de invloed van de Const van rhetorycke op
de melodie zich hiertoe, dat ieder sequenz-achtig melodietje gretig
wordt aangegrepen voor het plaatsen van rijmwoorden. De rederijker neemt een gelegenheid die zich voordoet maar al te gretig
waar: hij zoekt sequenzen, waar deze alleen met een onmuzikale
spitsvondigheid gevonden kunnen worden, waar geen enkel argeloos
volkszanger ze gevonden zou hebben.
Als treffend voorbeeld diene het Valerius-lied „Merck toch hoe
sterck nu int werck sich al steld", dat het beleg van Bergen op Zoom
door Louis de Velasco, het ontzet door Maurits en de groóte verliezen van Spinola bezingt en dus niet vroeger dan 1622 kan zijn
ontstaan. De door Valerius gegeven „Comediantendans" blijkt gelijk te zijn aan ,,What if a day, or a month, or a year", dat door
Thomas Campion naar het 15e eeuwsche ,,What yf a daye, or
nyghte, or howre" werd bewerkt en in 1619 voor het eerst in een
liedboek werd opgenomen.
Het Engelsche lied 144 ) begint als volgt:

Het Engelsche lied neemt de melodie als totaal. Valerius buit de
mogelijkheden die de melodie volkomen argeloos biedt, direct uit;
hij ziet niet meer de groóte, voortdurend stijgende melodische lijn
g a bes с, hij ziet slechts de détailwerking van gelijkgevormde deelen
А, В, С en D, hij ziet alleen het détail en bevestigde juist daardoor
weer eens, hoe zeer hij rederijker was tot in merg en been. Starter
had de melodie nog als totaal gezien, toen hij daarop zijn „Suyvere
schoone vermaecklijcke Maegd" had gedicht; bij Valerius spat de
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melodie, terwïlle van een al te ingewikkeld rijmschema uiteen in
evenveel deelen als de melodie gelijke figuraties vertoont: ieder
groepje krijgt door deze ver-doorgevoerde détailleering zijn
binnenrijm :

Mmk tedi h « sterck nu i n i werck sich al steld, die t'al-lcn ly soo ons vrij-

De rederijker zoekt onwillekeurig de melodieën, waarin zijn spitsvondige vernuft sequenzen kan ontdekken. Valerius145) geeft daarvan vele voorbeelden:
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Ну sloet en moort.vCT.nitlt.ver-stoort

Die búgxi Ster-nedoel EnhetquadTqaistatf

By al-len toch on-Iij-dig u En stnj-dig is

Die u lie-« кегс, Wüh-hgsyndenstere,
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Als men l'on-sen ty-den, Om ons le be-vry-den,Sag be-reyl· Ha-re Mo-jes-teyt

'IGœndat аг-stickl· Was,wend vei^uiekl

Is-set woerrJamyn vaer

iet 'i Ье-зіиег Van na-tuer, Hoe s'uyt noot klaeu en poet t'AMtrstant, Heeft gejont

Wot dcet hy voor ons land Al goeds oen aHen kant
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Al de geen, Die be-tneen d aer-den kloot, deyn en groot.

Tot welk een waanzinnige excessen dit sequenzen-zoeken voert,
moge nog door een paar voorbeelden, eveneens aan Valerius" 6 )
ontleend, worden getoond:

Gaetnu Heep ! E-venseep we-der oen

Sonder-ling, Dan ont-spnn-^en

Hier is van een werkelijke sequenz geenerlei sprake meer.
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Ons laatste voorbeeld moge een exces zijn, dat we elders bijna of in
het geheel niet vinden, voor het overige is Valerius niets dan de
consequente toepasser van een verschijnsel, dat overal geconstateerd
moet worden.

Geensmert.hoehert,úeenlœt.hoewrett Den memdidieirweJ.om'lhe-melisoelul'taerd-sdicqtied

го тел heldj

Met de werkelijk actieve volkszang heeft deze geraffineerde liederenversificatie niets meer gemeen: de motorische factor, de daad van
het zingen wordt onderdrukt door het raffiment van het rederijkers
brein. Het is bedacht: het is de daad van de schrijftafel, het vel wit
papier, de ganzeveer en de pot met inkt.
Wanneer we deze melodieën op zichzelf beschouwen, wanneer we
deze melodieën op viool of fluit spelen, dan kan nog een schoon,
vloeiend stuk muziek te voorschijn komen, omdat de melodie op
zichzelf onaangetast bleef en de onvolksche onnatuur pas ontstond
door het onderleggen van den te verfijnd gedichten tekst.
Maar bijna terzelfder tijd ontstaat de, ook in het notenbeeld kortgehakte, melodie, die door de rijmende tekst alleen nog maar geaccentueerd kan worden, die alle bederf reeds in zichzelf met zich
meedraagt:
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Oock w c - to-ri , Tof syn

glo-fS

'tBe-nou-de

Hert sou-de, So4 wou-de

Dat zijn dan de laatste en meest funeste gevolgen van de rederijkerij :
de melodie verwordt tot gehakt stroo.
De voorbeelden van deze, letterlijk in stukken gehakte, melodieën
zijn zeldzamer, maar alleen omdat het notenbeeld bijna steeds
klakkeloos, met fouten en al, uit oudere bronnen wordt overgenomen, onverschillig of de werkelijke zang nog aan het oudere notenbeeld beantwoordt.
Bijna een eeuw lang heeft de rederijkers-versificatie haar vernietigende invloed op het volkslied uitgeoefend. Dan wint het langere vers
weer veld, dan wordt de melodie niet meer zoo in stukken gehakt,
maar dan is ons volkslied, mede door andere oorzaken, reeds ter
ziele.
De rederijkerij was import; zij vond, gelijk wij nog zullen zien, in
de buitenlandsche, oneigene melodieën hèt materiaal voor haar
rijmelarijen en versieringen. Als de invloed van de rederijkerij afneemt, dan komt de goede tekst, de goede melodie en het goede
rythme nog niet terug: dan komen voor dezen duivel anderen terug,
die erger zijn dan de eerste.

НЕТ CALVINISME
IV - CALVINISME E N VOLKSLIED
Wie zich met een cultureel probleem als de geschiedenis en verwor
ding van ons volkslied bezighoudt, kan de invloed die het Calvinis
me op de volkscultuur heeft uitgeoefend, niet stilzwijgend voorbij
gaan: de totaliteit van onze 17e eeuwsche cultuur kán niet verklaard
worden zonder de invloed van het Calvinisme.
De volkscultuur is één groot complex van verschillende uitingen:
één samenhangend geheel, dat wel in détails mag worden behandeld,
maar dat nooit in nauwkeurig gescheiden vakjes mag worden gedacht; dat geldt vooral voor die cultureele uitingen, die onder den
naam van volkskunst en folklore samengevat kunnen worden. Zoolang de cultureele ontwikkeling langs lijnen van geleidelijkheid plaats
vindt, ís er in een détail-studie als de onze, bijna nooit aanleiding
om speciaal aandacht te wijden aan de natuurnoodzakelijke samenhang van volkslied en volksmuziek, volkstooneel, volksdans en
volksgebruiken. In de evolueerende orde blijft de natuurlijke relatie
bestaan; en juist omdat er van een breuk geen sprake is, kunnen de
samenstellende elementen van de volkscultuur afzonderlijk worden
beschouwd: kunnen we het tooneel, de muziek en de dans, en ook
het volkslied, in afwachting van de allesomvattende synthese, afzonderlijk bestudeeren.
Zoo hebben we in het voorgaande wel terloops gewezen op het
danslied, en daarmee even eenig accent gegeven aan de samenhang
van dans en lied, maar het voortdurende verband van folklore en
volkslied behoefde niet nader geaccentueerd te worden, zoolang beiden zich langs den weg der evolutie en in voortdurend contact met
elkaar bleven ontwikkelen.
Het Calvinisme echter bracht, althans in ons land, de ondergang
van de volkskunst met zich mede: het tastte mèt de volksgebruiken
ook het volkslied aan. De evolutie werd gewelddadig beëindigd:
nu kunnen we het probleem van het volkslied niet meer gescheiden
zien van het probleem der allesomvattende volkscultuur.
De invloed die het Calvinisme op de volkskunst heeft uitgeoefend,
is reeds door meerdere auteurs 14S ) in veelszins voortreffelijke studies
zoo uitvoerig behandeld, dat hier met een zekere beknoptheid kan
worden volstaan. Ik heb van de resultaten van vroegere onderzoe-
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kingen rijkelijk geprofiteerd, zonder dat dit voortdurend bij iedere
zin wordt aangegeven; ook vermeld ik meestal niet nadrukkelijk
waar mijn meening van de vroegere studies afwijkt.
De strenge ascese die door Calvijn werd gepredikt en in ons land de
directe oorzaak werd van den ondergang van de volkscultuur, is
een rechtstreeksch gevolg van het „decretum horribile".
Door de erfzonde, die de menschelijke natuur geheel en al bedorven
heeft, is de mensch buiten staat geraakt tot het verrichten van eenig
geestelijk goed. De , .Catechismus, ofte Onderwijsinge in de Christelicke Leere" " ^ 1 ) geeft op de angstwekkende vragen de benauwende
antwoorden:
7 Vrag.
Antw.

8 Vrag.

Antw.

Van waer komt dan sulcken verdorven aert des
menschen?
U y t den val ende ongehoorsaemheyt onser eerster
voorouderen, Adams ende Eva in 't paradijs, daer
onse nature alsoo is verdorven geworden, dat wy
alle in sonden ontfangen ende geboren worden.
Maer zíjn wy alsoo verdorven, dat wy gantschelick
onbequaem zijn tot eenigen goede, ende geneyght tot
allen quade?
Ja wy: 't En zy dan dat wy door den Geest Godts
wedergeboren werden.

Van een vrije wil kan geen sprake meer zijn, de mensch is gepraedestineerd: de vrije wil is geheel verloren gegaan. De wedergeboorte
door den Geest Gods kan niet van den mensch zelf uitgaan; de
heiliging komt van buiten als een geheel uitwendig iets, alleen te
verwachten op grond van Christus' verdiensten, zoodat den uitverkorene zijn zonden niet zullen worden toegerekend. De gepraedestineerde zal zich echter zijn uitverkoren-zijn bewust moeten worden door het verrichten van goede werken in den strijd voor God.
Aan het uitermate strenge gezag van den kerkeraad onderworpen,
streeft de Calvinist ernaar den Staat te laten ondergaan in de Kerk;
juist doordat men zich van de uitverkiezing alleen door het verrichten van goede werken in den strijd voor God bewust kon worden, strekte Calvijn's invloed zich practisch over ieder terrein van
binnenkerkeliike en buitenkerkeliike actie uit. De voornaamste taak
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van den Staat moet bestaan in de opvoeding tot arbeid. Alle krachten
van den mensch moeten medewerken aan het bewustworden van de
praedestinatie: daarop alleen moeten zich alle faculteiten van den
mensch, physieke zoowel als geestelijke en zedelijke, richten. Zoo
wordt het streven naar macht een wezenlijk middel tot het bereiken
van het hoogste doel, zoo wordt het uitbuiten van alle beroeps
arbeid tot een absolute plicht.
De ascetische rationaliseering van het beroepsleven is voor den nor
malen mensch hèt middel om zich zekerheid te verschaffen omtrent
zijn voorbeschikking. Het renteverbod werd verworpen; geld brengt
ex preventu geld voort: in de handel ligt het gebied van actie.
Uit de leerstellingen van Calvijn valt zóó te verklaren, waarom in
de dagen van den tienden penning Luther moest plaats maken voor
Calvijn. Bovendien waren de leerstellingen zelf de directe oorzaak
van het bijna fanatieke enthousiasme, dat den Calvinist bezielde en
hem, bij een percentage van nauwelijks 10% der totale bevolking,
practisch gedurende vele decennia alle macht verzekerde. En uit de
consequente ascese en de leerstelling dat alles wat de mensch doet,
zondig moet zijn in Gods alziende oog, volgde het Calvinistische,
min of meer afwijzende standpunt ten opzichte van de kunst in het
algemeen en van de volkskunst in het bijzonder: de starre ascese
stond afwijzend tegenover iedere luxe, de leerstelling over de zondigheid van den mensch veroordeelde wat er dan nog aan loutere
genietingen mocht zijn overgebleven.
,,Oock de allerheylighste(n) " kunnen Gods geboden niet „volkomelick houden, soo lange als sy in dit leven zijn". En op de vraag
„Waerom laet ons dan Godt alsoo scherpelick de tien geboden
predicken, soose doch niemant in dit leven houden kan", geeft de
Catechismus ten antwoord: „Eerstelick, opdat wy ons leven langh
onse sondelicke aert, hoe langer hoe meer leeren kennen ende dies te
begeeriger zijn de vergevinge der sonden, ende de gerechtigheyt in
Christo te soecken".
Bij den uitleg van het ,,Onse Vader" wordt het zeer nadrukkelijk
gezegd:
„Uwen wille geschiede, gelijck in den hemel, [alsoo] oock
,,ορ der aerden. Dat is, geeft dat wy ende alle menschen onsen
,,eygenen wille versaken, ende uwen wille die alleen goet is,
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„sonder eenigh tegenspreken gehoorsaem zijn, op dat alsoo
,,een yegelick sijn ampt ende beroepinghe soo gewillighlick
„ende getrouwelick magh bedienen ende uytvoecen, als de En,,gelen in den hemel doen".
Sober en streng in zijn persoonlijke leven en zijn axioma's door
denkend met een stalen hardheid die voor geen consequenties terug
schrikte, vergat Calvijn tenslotte, dat ook op zijn denken het fatum
der erfzonde moest rusten. Zijn stelsel was menschelijk-consequent
doorgedacht op de beide polen van erfzonde en uitverkiezing, maar
het werd juist dóór die consequenties onmenschelijk pessimistisch.
Op de vraag, of het den mensch dan niet mogelijk is het gebod van
liefde tot God en van liefde tot den naaste volkomen te houden, is
het harde antwoord:
,,Neen ich: want ich ben van naturen geneyght Godt ende
„mijnen noesten te haten".
Al het geschapene en iedere daad van den geschapen mensch gaat
gebukt onder het ,,Deo piacere non potest" en daarmee is het oordeel geveld over alle cultureele uitingen, omdat deze uitingen óf
van de bedorven zinnen uitgaan óf zich langs den weg van het gevoel tot die bedorven zinnen richten.
Het pure, kinderlijke genieten van al die kleine levensvreugden, die
het leven van den mensch tot een genot maken, is daarmede verworpen.
Calvïjn zelf sprak hard en onverbiddelijk zijn vonnis uit over het
lied dat om het pure vermaak van het zingen-zelf wordt gezongen:
„Alle de Ghesanghen, die alleenlich tot soetigheydt en tot
„vermaeck der ooren geschickt en aengestelt zijn, en betamen
„der eerwaerdigheydt van de Ghemeynte niet, ende mishagen
„Gode ten hoogsten".
(Institutie ofte Onderwijsinghe in de Christelicke Religie door
Johannes Calvinus, uyt het Latijn en François getrouwelick
overgeset door Wilhelmus Corsmannus; Amsterdam, 1650)
Diezelfde angst bezielt CALVIJN wanneer hij het verhaal van den
Evangelist Mattheus over den marteldood van Johannes op Herodes'
feest, aangrijpt als een geschikte gelegenheid om de gevaren van de
verjaardagviering uiteen te zetten: „Vix enim fieri potest quin illi
magnifici apparatus praeter luxuriam, fastum, effrenem laetitiam

EN НЕТ VOLKSLIED

77

et alias nequitias, plura quoque alia mala secum trahant; non quod
liberialius convivium instruere, per se malum sit: sed ea est humani
ingenii ad lasciviam propensio, ut laxatis habenis facile diffluant.
Mos ille vetustus per se improban non potest, quotannis diem natalem solenni gaudio prosequi: admonet enim dies ille, quoties recurrit, unumquemque nostrum ut Domino gratias agat, à quo in
hanc vitam productus, complures jam annos ejusdem beneficio
transegit: deinde ut in memoriam revocet quam male et inutiliter
tempus divinitus concessum passus fuerit perire: tandem ut se in
reliquum vitae tempus ejusdem Dei praesidio commendet. Sed nihil
est tam purum quod non uit Us suis corrumpat mundus: nam diem
natalem qui sacer esse debuerat, major pars profanât foedis corruptelis: et nullum fere sumptuosius convivium à dissoluta protervia
purum est; primum largius bibitur: deinde janua patet impuris vel
minus verecundis sermonibus: nulla denique servatur temperies".
(Ed. Schipper, Amsterdam, 1667, deel VI, pag. 177).
ABRAHAM KUYPER heeft aan het probleem van Het Calvinisme en
de Kunst een rectorale rede gewijd (Amsterdam, J. A. Wormser,
1888), die van uitvoerig-documenteerende aanteekeningen werd
voorzien. Alleen wanneer hij zegt, dat Calvijn ,,niet tegen het
i d e a l e , maar tegen het z i c h z e l f v e r l a g e n d drama" heeft
gestreden en zich ,,ook te G e n è v e . . . uitsluitend tegen m i s b r u i k "
heeft gericht, laten de aanteekeningen ons in de steek. Maar wel levert
het reeds geciteerde Mattheus-commentaar een bewijsplaats voorCalvijn's meening over de dans, die niets anders is dan een kenteeken van
een lichtzinnig karakter en van grove zinnelijkheid. 14",2)
Die eenvoudige hartelijkheid waarmee MARTINUS LUTHER de dans
goedkeurde, ,,wenn es nur nicht übermäszig, unzüchtig und zu viel
geschiehet" en daaraan de raad wist te verbinden ,,Tantze immerhin,
der Glaube und die Liebe lassen sich nicht austantzen, so du keusch
und mäszig dabey bist. — Die Kinder tantzen ohne Sünde; das
thue du auch, auch tantze als ein Kind, so wird dir der Tantz nicht
schaden. So nun Tantzen an ihm selber Sünde wäre, so müsste
mans ja den jungen Kindern auch verbieten" 150 ), deze ongemeenmenschelijke hartelijkheid zoeken we bij Calvijn en zijn aanhangers
tevergeefs. Niet altijd wordt alles zonder distincties veroordeeld;
G. VoETIUS noemde in zijn Disputano de Comoediis of Twistreden
tegen de Schouwburg de schouwburgvertooningen ,,in en door zich-
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zelf niet ongeoorloofd, indien de vorm van vertooning wierd ver
anderd, d.i. zoo daarvan geweerd waren de vermommingen, vrou
wen onder mannen vermengd, mannen in vrouwelijke gestalte, mis
bruik van Gods naam, schimpdichten, dwaasheden en ongeoorloof
de kluchten, de danserijen, den ganschen aanhang en het werktuig
der goochelaars, zotten en diergelijke" ^ 1 ' 1 ) , maar dan worden zulke
abnormale eischen gesteld!
Alleen PHILIPS VAN M A R N I X VAN SINT ALDEGONDE was in staat tot
een royale en breede verdediging van de dans, toen hij op 31 Maart
1577 zijn prachtige brief schreef aan „Den Overweerdigen Heer,
Caspar Verheyden, Dienaer van Godts Woordt". Het document is
merkwaardig genoeg om het grootendeels over te nemen: ^ 1 ' 2
„By de onse alhier hebben oock vele woorden geweest van de Reyen
,,ende het Danssen: Die gene die wy tot onse Vergaderinge noodi, ; gen ons voor-werpende, dat sy niet verdragen en konden de moeye,,lijckheyt van die gene, die op haer eygen voetje, ende macht, ver
sboden, het gene de Heere selfs niet verboden hadde. ende als ick
,,daer op antwoorden, dat die haer seer misgrepen, die meynden dat
r ,by de onse yets voor sonde gerekent wierdt, dat in het minste niet
,,in Godts Wet verboden wierdt. Soo brachten sy voort het Danssen
,,ende Reyen, tot getuygen. In het welcke ick altijdt met woorden
,,bevestight hebbe, ende met mijn voor-ganck betoont; dat ick niet
,,en konde afkeer hebben van Eerlijcke spelen ende sedige reyen,
„nochte de selve verdoemen, ende dat ick daer over geen schande
,,en soude behalen by de onse; hebbe oock sulcx eertijts betoont ge,,hadt soo met redenen, als met mijn voor-gaen in een deftigh gesel,,schap, op de Bruyloft van mijnen Neve van Castren in Hollandt,
,,geleden ontrent thien jaren, ende sints in Duytslant, soo wel als
,,hier te lande, soo menigmael de gelegentheydt voorquam, ende ick
,,en ben daer over van niemant oyt berispt geweest: Ende ick en
,,kan oock niet bevroeden wat quaets daer soude zijn in de Reyen,
,,in welck getoont wert een eenvoudige vrolijckheyt van een ver»heught gemoet, ende een Feestelijcke geluck-wenschinge, so men
,,met de jonge Dochters, oft eerbare Juffrouwen op de maet van de
,,Violen om-wandelt ofte om-loopt, springht ende Danst. Ick wete
.wel wat de Redenaers in de Scholen by brengen, dat niemant Danst
,,of hy is droncken ofte uytsinnigh; ende dat het onmatigh Danssen
„gemeenlijck samen gaet met onmatige maeltijden, ende overvloe-
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dige wellusten: doch ick lette op de weerdye van de redenen, ende
„niet op het op-getoyde ende op-gepronckte geschal van een deel
,, у dele woorden: ende ick meene het geheelijck anders: te weten, dat
,,geen uytsinnïge ofte droncken wel ende dege als het behoort sal
„können Danssen; ende dat het Danssen geen gevolgh is van on„matige gast-malen, (die hier te lande voorwaer met brassen, swel,,gen, ende suypen over-gebracht werden) maer wel van matige,
,,ende heylige, ja selfs van de beste oeffeninge ende onderwijsinge. Sie
„mede, dat David de heylige geheymen van den Godts-dienst han,,terende, syne vreught betuyghden met Danssen. Het welcke mijn
„niemant sal doen gelooven bij dat volck ongewoon geweest te zijn,
,,by het welcke de geheele H. Schrift getuyght, dat daer geen betoo„ninge van vreughde was, het zy in het gemeen ofte bysonder, die
,,niet wierdt met Danssen en Reyen, als met haer vereyscht verçiersel,
,,vereert. Soo dat de heylige Mannen voor-seggende de gemeene
„ellende, het volck dickmael voor oogen hielden, dat sy als dan
„niet en mosten Danssen. Ja ick houde alhier de Danssen voor hey„ligh, die men hier te lande houdt met groóte vreught пае de mael„tijden, omme voor te komen het droncken drincken, in-swelgen,
„dobbelen, spelen, ende tuysschen. Ghy bekent by-na sel ver (noch
„en suit het niet ontkennen können, by aldien ghy seggen wilt, hoe
„het met de sake staat) dat het een middelmatige sake is. waeromme
„bint men dan met nieuwe Boeyen het gene dat middelmatigh is,
„ende toe-gelaten? Want dat ghy seght, dat alle het gene toe-gelaten
„is, niet altijdt en sticht, dat bekenne ick geeme: maer daer tegens
„houde ick, dat dese vryheyt aldus gehouden, sonder schande ofte
„sonde, naer de manieren van die gene, die, alhoe-wel sy niet god„loos t'eenemael en zijn, maer nochtans door dit weder-houden
„werden, veel meer tot stichtinge te strecken: Ende ick kan dit met
„de waerheyt betuygen, dat nu ter tijt door mijn Danssen, en 't self,,de voormaels by die gelegentheyt vele gehoor gaven, die te voren
„van ons een af-keer hadden. Ja ick achte inder daet dat dese onge„legene onvergenoeghlijckheyt, en bestraffinge, gesmeet naer het
„goet duyden van menschen, niet alleen niet en is tot stichtinge,
„maer oock streckt tot een ongeloovelijcke ergernisse. Op dat ick
„het overige oversla, blijft maer te seggen, hoe mijn Heere den PRINS
„hem ergerden ende stiet, als hy hoorde, dat men niet en soude de
„Bruyloften vereeren met eerlijcke Danssen, sonder berispinge, ende
M
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„sonder die roede van bestraffinge. Daer nochtans kennelijck was,
„dat LUTHER, MELANCTHON, ende meer ontallijcke eerlijcke Luyden
,,en Godtsalige Mannen het Dansen niet geschaemt en hebben:
„mijn broeder Tholosen heeft my dickmaels bestraft, dat ick in
„desen deele al te straf was, niet over andere (want ick en hebbe
„niemant hier over können berispen noch verdoemen) maer over
„mijn eygen selve, daer hy nochtans wel wiste dat ick dit veel eer
„uyt een bysondere reden dede. Ghy seght, dat niet können goet
„gevonden werden de Danssen van dese landen, als zijnde veel verschillen van de oude; mijn gevoelen is daer recht tegen: te weten,
„dat onse Danssen veel stemmiger ende matiger zijn, als die van de
„oude, ende om haer insichte en gedaente Godtvruchtelijck ende
„wettelijck mogen gebruyckt werden. Soo vele als ick uyt de getuy..genissen der Schriften scheppen kan, sien ick, dat hare Danssen
„veel nader hebben gekomen de Camer-speelders manieren, als de
„onse. Het is mede niet onbekent waerom dat David van syn huys,.vrouwe Michel belacchen is. ende het is openbaer dat by de Ro„meynen het Danssen voor veracht gehouden is gheweest, daerom
„om dat de Camerspeelders ende Marckt-loopers veracht waren, door
„wiens toe-doen de meeste Danssen gedanst wierden. Anders be„vinde ick, dat t'allen tijden, ende schier by allen volckeren der
„werelt, eerlijcke Reyen en Danssen van Mannen en Dochters in
,,swang gegaen zijn; ende en kan mijn oock niet inbeelden, dat de
„Mannen ergens alleen Dansten, en dat het selve het gemeen ge„bruyck soude geweest zijn; ick houde het veel eer toe geschreven
„te moeten werden den grooten achterdocht van dat volck. Ick ben
„van gevoelen dat men yder volcx manieren mach gebruycken son„der sich te besondigen, in dingen die middelmatigh zijn, soo daer
„maer geen schandelijckheyt ende boosheyt by en komt. Maer ghy
„seght, dat het mijne stemmigheyt niet en vougt te Danssen: Voor,,waer soo een eerlijck Danssen de stemmigheyt hinderlijck is, ick
„sal het soo swaer niet nemen dat men my de naem der lichtveer„digheyt voor-werpt, als zijnde die gene die noyt een af-keer van
M het Danssen hebbe gehadt; noch my daer t'eenemael van onthou,,den, ende dickmael Gedanst hebbe tot vermaeck van het geselschap
„daer ick by was, ende voornamentlijck om mijn gesontheyt ende
„met eenen om mijnen geest te verquicken. Mijn aensien ende naem
„(die gy meent ick met dat te doen by alle Godtsaligen verloren

EN НЕТ VOLKSLIED

8i

„hebbe) en houde ick niet te bestaen in de schaduwe van de uytter,,lijcke sake, maer in de sake selfs, want de ware Godvruchtigheyt,
,,trouwe, vroomheyt, eerbaerheyt ende degelijckheyt des gemoets,
„baren aensienlickheyt aen een goeden naem; ende niet de af-keerig,,heyt van het Danssen ende van spelende Oeffeninge te rechter tijt
,,gepleeght. Voorwaer de betuyginghe van vrolijckheyt al was die
„misschien wat boven maten, voornementlijck ten tijde van Bruy,,loft (soo daer maer geen Potterye en Boeverye onder loopt) kan
„niet voor ongevoeghlijck, пае mijn oordeel, ghekeurt werden; 't en
„zy misschien dat men my, die uyt den aert ben genegen tot lacchen
„en vrolijckheyt, ofte gheboren als mijn Landts-volck op syn Bra„bants tot boerten, jocken ende andere vermakelijckheyt, wil toe
r e k e n e n voor vremt, ongewoon ende ongevoeghlijck op de verma„kelijcke Bruyloften van mijn Vrienden te Danssen, selfs al was het
„eenen knoddigen ende boertigen Dans: daer wy sien dat den ko„ningh Alphonsus, die, soo daer yemant van het Danssen een af„grijsen hadt, heeft hy die geweest, sich beschermden voor de be„schuldinge, naer hy in het by-wesen des Keysers gedanst hadde,
„met dese woorden, Dat het de grootste wijsheyt is, al-te-met den
„Geck te spelen. Ick hebbe geduerigh mijn leven aldus aengeleydt,
„dat als ick wat ledigen tijt hadde naer het lesen, ofte naer mijnen
„arbeyt, dat ick alsdan niet geschroomt en hebbe de krachten van
„mijn Lichaem te oeffenen, ende mijn vermoeyde sinnen te ver„maken, het zy of met springen ende loopen, of met kluchtige,
„poetsige ende seltsame manieren van doen; of, soo daer gespeelt
„wierdt, oock met Danssen. Indien ick my daer inne besondight
„hebbe, soo sal ick mijn uytterstc best doen soo vele het mogelijck
„is dat ick het verbetere; al-hoe-wel het moeyelijck valt andere ma„nieren van doen aen te gaen, als men tot desen mijnen ouderdom
„gevolght heeft; voornementlijck daer men my niet en bewijst, dat
„ick daer qualijck in ghedaen hebbe, nochtans sal ick míjn best doen
„soo veel ick kan. Ick bidt u, houdt mijne vrypostigheyt ten goede,
„ende beschrobt voornementlyck di« roeckeloose Bestraffers, (die
„een splinter in haer Broeders oogen, ende niet een balck in haet
„eyghen oogen können sien) gelijck sy dat verdienen. Ende gelooft
„my, soo ick oyt geloove weerdigh ben by u geweest, dat veel groo„ter ende quader ergernisse geeft hare verkeerde statigheyt, ende
„verkeerde heyligheyt, niet vele van de Pharizeesche manieren ver6
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,,schillende, dan alle Danssen en Reyen die men Danst. Al-hoe-wel
„ick bekenne, dat door de Staets wetten verboden können werden
,,alle soorten van Danssen; Voornamentlijck in die gewesten daer
,,sy gelegentheyt geven tot vele bouverye ende potterye, onder
,,welcke Burgondien (soo daer ergens een oort is) wel te recht mach
..geplaetst werden. Gelijck ick die van Geneve inder waerheyt bouwde loffelijck ende prijselijck hier inne, dat sy die schandelijcke Bou„verye, die men dagelijcx sonder eenige schaemte pleeghde, met dit
,,verbodt alleen als met eenen slagh hebben af-gekapt: Want het
,,was haer al vry gemeen, gelijck het noch uyttermaten gebruyckelijck
,,is by die van Borgondien, Savoyen, ende daer ontrent, en by vele
„Fransche volckeren, van de jonge Maeghdekens en Dochters by
,,nacht en on tijden, sonder eenig opsicht, ten Dans te ley den, wer„waerts heen men wilde, met een dertel ende ungeschickt gelaet,
,,t'allen tijden des Jaers, ende sonder ophouden tot walgens toe te
„vermoeyen: ende dat onder den deck-mantel van te Reyen; wel„ckers manieren van doen dickmael aen te kijcken, ick laet staen
,,naer te volgen, houde ick ongeoorloft. Maer voorwaer heel van
„dit verscheelt onse maniere van Danssen; het welcke soo dat mede
„verboden wierdt, sal dat verbodt niet tegen spreken. Maer onder
„schijn van Godts-dienst te bestraffen, ende voor al de werelt over
,,te halen die gene, die een sake die vry ende middelmatigh is, niet
„anders dan tot eerlijck vermaeck gebruycken, en wete ick niet of
,,met de Christelijcke liefde over-een komt: doch hier van al genoegh.
„Ick hebbe niet können na-laten vrymoedigh u te schrijven wat mijn
„ghevoelen was; om dat ick meende dat onder dese vodderyen wat
„deftighs stack, ende dat de manieren van doen van sulck volck te
„seer was tegen het stichten van Godts Kerck: daeromme wilde ick,
„dat haer roeckeloos oordeel eens ten laetsten wat ingetoomt wierdt.
„Ick versekere u, dat uwe vry-postigheyt in het spreken mijn over„aengenaem is, ten deele van haer selven, om datse voort-komt uyt
„uwe goede ghetrouwigheyt, ende Godtvruchtigheyt; ten deele om
„dat sy gelegentheyt gegeven heeft om opentlijcke van dese sake
„met u te spreken."
Wie er bekeerd mocht worden door dit kloeke en eerlijke pleidooi?
Het was zeker niet de adressant, nóch de Calvinist in het algemeen.
Wat zich achter de schermen nog heeft afgespeeld, heb ik niet kun-
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nen achterhalen: we moeten slechts constateeren, dat MARNIX in dit
dispuut ongelijk heeft gekregen. Eenige jaren later (de dateeringen
verschillen van 1583 tot 1594) blijkt hij in zijn De Institutione
Principum ac Nobilium Puerorum tot de algemeen-Calvinistische
meening te zijn overgegaan:
„Saltationes etiam et choreas ut non modo intempestivi
convioii,
,,amoeni loei, multarumque deliciarum, quemadmodum ait Cicero,
„extremas comités, sed etiam multorum malorum et flagitiorum
,,scelerumque causas et occasiones, et nulla alia re magis quam tem,,poris intervallo {quemadmodum censuit olim Arragonorum sapien,,tissimus rex Alphonsius) ab insania et furore distantes, adolescen„tibus nostris plane devitandas esse censemus".151'2)
Voor het aannemen van Kuyper's stelling kan ik dan ook geen
reden vinden. Het Calvinisme bracht, m.i. in volkomen overeenstemming met woord en gedachte van den grondlegger, de absolute
veroordeeling van veel, dat vroeger de argelooze vreugde der menschen had uitgemaakt. Direct nadat de kleine minderheid, die de
Calvinisten in ons land steeds gevormd hebben, zich had meester
gemaakt van de macht, verschijnen de berucht geworden Synodale
bepalingen 162 ) tegen alles wat volkscultuur heet.
Dat Rotterdam in 1581 reeds bepalingen tegen de kerkschilderingen
uitvaardigde, kan betreurd worden, maar kan geen verwondering
baren; maar dat Vlissingen in datzelfde jaar in één adem ,,dronckenschap ende danssen in dese landen gemeene ende byna ongeneselicke
sonden" noemde en met „excommuniceren" bedreigde wie zich na
een eerste vermaning niet wilde beteren, dat geeft meer te denken.
Amsterdam verklaart zich in 1583 tegen de „spelen van rhetorica",
als zijnde „lichtveerdigheyt" en „wereken des vleysch". De Synode
van Edam besluit in 1586 „belangende het spelen van lichtveerdige
ende weereltlycke gesangen op kloeken en orgelen... eendrachtel y c k . . . , dat een yeder kereke, die daervan gebruyek heeft, zal aen
houden by haer overheyt, dat sulex gebetert worde". Doccum verklaart in 1591 zich een vijand van „nachtluiden, avontspelen, dantzen en croenen te hangen" en verbood bovendien „avontspelen ende
het lichtveerdigh singen in dien, item clockluyden om de jonge jeucht
byeen te roepen, item meyboomen op te richten, cransen op te hangen om daer onder de vleijslijcke Heder aen de reijen te singen, ende
ooc mede het schieten, branden en blaken onder het bevestigen vant
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houwelijck, ende wat diergelijcke wercken der duysternisse meer be
vonden moghen worden". Leiden verbiedt in 1592 „batementspelen
in 't gemeyn", Arnhem in 1598 „danssereien, heijdensche commedien te spelen, mitsgaders alle andere abusen", Alkmaar in 1599
„dansen, onordelic byslapen en bancroetieren". Franeker richt zich
in 1602 tot die ouders, die ,,nyet пае haer wterste vermogen...
haer kynderen in matige dedinge, christelycke tucht (houden), noch
. . . van allen danstscholen, sangereyen ende andere onbehoerlycke
vergaderingen (onthouden)", en bepaalt dat deze opvoeders bij
,,hertneckichlyckheit... in het nachtmael geweygert werden";
Deventer verdoemt in hetzelfde jaar al de „veelvuldige abusen, die
noch in desen lande sijn — vastenavontspelen, meibieren, sweertdansen, papegoischieten op Pingsterdagen of f te Sondagen" en Sneek
„avontspeelen, tonnesteecken, papegayschieten, meiboomhalen, bakenbranden int trouwen". Gorkum in 1622 „het dansen" en be
paalt dat bij overtreding „de lidmaten der gemeynte... daerover
behoren gestraft ende gccensureert" te worden. Hetzelfde besluit
valt drie jaren later in Woerden, terwijl Delft in 1628 „veele
abuysen ende gemeene sonden des lants als woeckeren, danssen, misbruycken van Goodes naem, dronckenschap" en Leiden in 1629
de „dansspelen" verbood.
En van den beginne af was er het schandaal over het kerkorgel 1 6 3 ),
dat ook de wereldlijke magistratuur in rep en roer zou brengen.
Reeds in 1578 had de Nationale Synode bepaald, dat de „Orghelen
...moesten weggenomen worden", de provinciale Synode van
Dordrecht had het in 1581 nog eens herhaald, dat „het spelen der
orgelen... gansch behoort afgeset te wesen", terwijl in Edam in
hetzelfde jaar „aengaende het orgelspelen in de kerken is besloten
de overheid te verzoeken het orgelspel af te stellen", opdat aldus
„die dienst des woorts Goods beter zyn effect in die herte der men
schen vercryge en bewaert worde".
Het gaat hier niet om een protest tegen smakeloosheden en mis
bruiken, tegen het openen van alle registers en tegen de storend
lange voor-, tusschen- en naspelen, zooals CONSTANTIJN HUYGENS
die hekelde in zijn Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de Kercken der Vereenigde Nederlanden (Leiden, 1641). Het gaat tegen
hèt orgel. Dat bleek al dadeliik uit de brochure Antidotum,
Teqen-
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gift vant gebruyck of ongebruyck vant Orgel inde Kercken der Veceenighde Nederlanden, waarmee J. J. CALCKMANN nog in 1641 Huygens' alleszins redelijke en waarlijk niet overdreven voorstellen
meende te moeten beantwoorden. Dat de oordeelvelling van Calck
mann voor een deel werd geïnspireerd door de groóte plaats, die
het orgel in de Katholieke Liturgie steeds had ingenomen, blijkt uit
uitlatingen als ,,het paepsche orgel" en is volkomen begrijpelijk;
maar hoe een ontwikkeld man het orgelspel kon uitmaken voor
„een leugenachtig, ja een bedriegelyck geluyt door den Duyvel ghedreven" en in ernst verklaren kon, dat zijn gemeente toch immers
nooit kon worden gesticht „door droomen van de wint, door pijpen
uyt geblasen", gaat ons bevattingsvermogen te boven.
Wel was er bijna terstond een hevig verzet van de stedelijke magistratuur, zóó zelfs dat de magistraat van Arnhem in 1589 eenvoudigweg het bevel gaf het orgel na de preek en des voor- en namiddags te bespelen. Maar onder de dienst zelf moest het orgel
zwijgen en bij de viering van het Avondmaal werden de blinden
van het orgel gesloten.
In 1636 had Leiden reeds besloten, dat het orgel ook onder de
godsdienstoefeningen zou gebruikt worden, terwijl in 1638 de
Provinciale Synode voor Zuid-Holland te Delft het orgelspel voor
,,eene middelmatige ( = onverschillig: nóch goed, nóch slecht) zaak"
verklaarde. Maar Amsterdam moest blijkens een kerkeraadsacte van
18 October 1680 nog meer dan 40 jaren lang het orgel ,,by den
publycken godsdienst onder het gesang" ontberen: zóó stérk was
het verzet van gemeente en voorganger. SCHEURLEER zegt het zeer
duidelijk: ,,Tot 1680 hebben dus de Amsterdamsche organisten
zich in verband tot de godsdienstoefening slechts doen hooren vóór
en ná de predikatie. Jan Pietersz. Sweelinck, noch zijn zoon hebben
dus ooit den gemeentezang begeleid".
Het orgel werd verbannen. Hèt lied en dè dans en hét tooneelspel
werden verboden en in één adem genoemd met de grofste zonden
tegen de kuischheid en de rechtvaardigheid. Dat het hier niet gaat
tegen een lied dat door de tekst indruischt tegen kuischheid en
kieschheid, of tegen een onwelgevoegelijke dans, of tegen een
scabreus tooneel, wordt wel bewezen door al die verbodsbepalingen
tegen volkomen onschuldige ontspanningen als vogelschieten, kaat-
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sen *, meikroon ophangen en bakenbranden.
Het ,,vleeschelick vermaeck" moest worden uitgebannen, dat langs
oog en oor kon worden genoten en door den actieven beoefenaar
met heel zijn lichaam werd voortgebracht.
WlRTH 154 ) citeert dan ook zeer terecht die kenschetsende passage
uit Ds. WiTTEWRONGEL's Oeconomia Christiana (1655), die onze
vreugde over het schijnbaar-royale ,,Wy en verachten de Poëzy
ende Dichtkunst niet: voortreffelijke en geleerde mannen hebben
comedies geschreven, die by vele met goede stich tinge gelesen zijn"
in stomgeslagen verbazing doet veranderen:
,,'t Is wat anders eene stichtelijcke Comedie oft Tragedie te
„dichten, ende die te lesen, als de selve op een Heydensche
,,wyse met soo veel toestel tot vleeschelick vermaeck om geld
,,te spelen."
Wie dit alles overweegt, die moet wel beseffen dat een verwijzing
naar de dansverboden die van Katholieke kant uitgingen tegen de
dansen der middeleeuwen niet opgaat. Augustinus' veel misbruikte
„chorea est circulus, cuius centrum diabolus est" en het „Ilias vero
balatationes et saltationes, cantica turpia et luxuriosa et illa lusa
diabolica non faciat пес in plateis пес in domibus ncque in ullo
loco, quia haec de paganorum consuetudine remanserunt" uit de
Lex Caroli et Ludovici, zijn qua bedoeling en motiveering waarlijk
niet op één lijn te stellen met de synodale verbodsbepalingen, die
alle vermaak wilden verbannen.
Dat Luther door Calvijn werd vervangen, omdat de Calvinistische
leerstellingen beter bij de economische en politieke constellatie van
onze Nederlanden pasten, dat was voor onze volkscultuur in het
algemeen een ramp en voor ons lied een catastrophe die het niet
meer te boven zou komen.
ledere hervormingsbeweging van eenigen omvang slaat een breuk
in de volksgemeenschap, die schadelijk is voor de volkscultuur; ook
aan het Luthersche Duitschland is die breuk niet bespaard gebleven:
de breuk was er echter minder ernstig, niet alleen omdat de bindende kracht van het wereldlijk lied en van oude volksgebruiken bleef
bestaan, maar ook omdat vele geestelijke liederen door Katholieken
* Vgl. : G. VAN VEEN, Nederlands geestesmerk in verband met opgaven van deze
tijd, in Volksontwikkeling 16e Jrg., n 0 9, Juni 1935, blz. 276.

EN НЕТ VOLKSLIED

87

èn Lutheranen gezongen werden. Luther stond niet vijandig tegenover de volkscultuur als zoodanig; voor hem gold diezelfde oeroude Katholieke gedachte, díe later door een ANGELUS SlLESIUS in
zijn Cherubinischer Wandersmann zoo praegnant zou worden weergegeven:
Gott sind die Werke gleich; der Heiige, wenn er trinkt.
Gefället ihm so wohl, als wenn er bet't und singt.

Waar de Synodale bepalingen het meedoen aan de simpelste ontspanningen met excommunicatie en uitsluiting van het avondmaal
bedreigden, daar werd ook de zanglust van ons volk zoodanig bedorven, dat er tot in onze dagen nauwelijks van een kentering ten
goede gesproken kan worden. Het Calvinisme heeft, met de enorme
vitaliteit die het leerstelsel aan de lidmaten medegaf, vele decennia
achtereen ons volk overheerscht; het heeft ingewerkt op de heele
mentaliteit van ons volk, het heeft in iederen Nederlander, ook in
den Katholiek en in den Socialist, een brok Calvinistische geesteshouding achtergelaten, die het definitieve herstel van een echte
volkscultuur ernstig bemoeilijkt.
Vlaanderen, dat de verderfelijke invloed van de rederijkers wellicht
in nog sterkere mate had ondergaan dan ons Noord-Nederland en
dat door de geographische ligging en het voortdurende contact met
Frankrijk even sterk beïnvloed kon worden door het verslappende
internationalisme, Vlaanderen behield zijn volkscultuur en zijn
volkslied, omdat de Calvinistische overheersching daar reeds na
eenige luttele jaren gewelddadig werd beëindigd.
In Vlaanderen konden WILLEMS, DE COUSSEMAKER, LOOTENS en
FEYS, BOLS, BLYAU en TASSEEL, P O L DE M O N T en T H . PEETERS

— om slechts de allervoornaamsten te noemen — tusschen 1840 en
1910 een kleine bibliotheek van volksliederen bijeenbrengen, die
nog in den mond van het volk voortleefden.
In Noord-Nederland brachten we het niet verder dan één klein,
dun boekje van JAAP KUNST over het volkslied-relict op Terschelling; en dan nog: hoe poover en armzalig is het arbeidsresultaat
van den nijveren en uitermate deskundigen vorscher, die Jaap Kunst
toch boven twijfel is. Bij ons is het lied gestorven onder de verstarde ascese van het Calvinisme; bij ons, menschen van boven den Moerdijk, al even zeer als bij onze landgenooten uit de wingewesten.
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Ons Volk zingt niet meer, het heeft het argelooze genieten van de
kleine vreugden die God aan den mensch gaf om er van te profiteeren, verleerd. De ongedwongen vreugde werd weggevaagd uit
onzen geest en vervangen door die gêne van ,,dat doe je niet, dat
is ordinair en vulgair en plat", die zoo vaak voor typisch Nederlandsch wordt aangezien. We lieten het lied over aan het volk, maar
dan aan het volk in den meest on-democratischen en meest onmenschlievenden zin: ons muziek-genot werd van het terrein der
activiteit teruggedrongen naar de doodende passiviteit.
In Vlaanderen bleef het volkslied als zoodanig, ondanks een vermindering van het peil, vrijwel intact, omdat het Calvinisme er
geen langdurige invloed heeft kunnen uitoefenen.
In Noord-Nederland ging het lied door het Calvinisme en zijn
starre ascese met feillooze zekerheid de ondergang tegemoet.
Het is voor een Katholiek hard dit te moeten zeggen van zijn broeders en zusters in Christus, die op zoo vele andere punten zoo
dicht bij hem zijn gebleven; maar het historische feit staat voldoende vast en mag bij geen enkele regeneratiepoging uit het oog
worden verloren.
Amicus Plato, magis amica Veritas.
V - P E T R U S D A T H E N U S ' PSALMEN DAVIDS
Dat de Souter Liedekens van WILLEM VAN ZUYLEN VAN NYEVELT,
in 1540 te Antwerpen bij Simon Cock verschenen, voor den Calvinist niet voldeden aan de belofte van de titelpagina: ,,ter eeren
G o d s . . . tot stichtinge ende een geestelijcke vermakinge van alle
christenmenschen" is, na wat wij over de Calvinistische opvattingen
hebben gezien, duidelijk voor een ieder, die beseft dat de dichter
,,ορ eiken psalm sonderlinghe wijsen van weerlijcke Liedekens gheappliceert ende op noten gesteh" had. Het was den orthodoxen
Protestant een gruwelijke ergernis, dat „eenighe van de oude psal
men zijn ghemaect op lichtvaerdighe voysen, daerbij theyligh
woords Gods dickmael is misbruyckt geweest in dansen en andere
wulpscheden". 1 б 0 )
Dit bezwaar kon niet worden ingebracht tegen De vijf en twintig
psalmen ende andere gesangen die men in de Duytsche Ghemeynte
te Londen is ghebruyckende, die JAN UTENHOVE, de geestelijke
leidsman van de uitgeweken Nederlanders, in 1551 had uitgegeven.
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De vertaling vorderde evenwel te slecht; een tweede uitgave, die in
1557 bij Gellius Ctematius (= Gillis van der Erven) te Embden
verscheen, was nog even onvolledig, de derde verscheen in 1561
eveneens te Embden en bleef met de 64 psalmen die zij bevatte, nog
verre van compleet: de geheele uitgave van ,,De Psalmen Davids,
in Nederlandischer sangs-rijme", die te Londen bij Jan Daye verscheen, zou nog tot 12 September 1566 op zich laten wachten.
Ook de „Psalmen Davids na d'Ebreusche waerheit, en d'alderbeste
exemplairen of translatien, liedekens-wijs in dichte ghestelt: op de
voysen en maten van Clement Marot's psalmen. Autheur L(ucas) D.
H(eere)", die in 1565 bij Ghileyn Manilius te Gent verschenen
waren, met de op 3 October 1563 gedateerde approbatie van Laurens Metsius, deken en plebaan van de Sint Gudule te Brussel, bevatten slechts een klein gedeelte van het boek der Psalmen: 39
psalmen met de lofzangen.
En wanneer dus op den 25sten Maart 1566 De Psalmen Davids,
ende ander Lofsanghen, wt den Francoyschen Dichte in Nederlandschen ouerghesett door P E T R U M DATHENUM het licht zien, dan
is de overwinning van Datheen's psalmvertaling, juist in die dagen
waarin de godsdienststrijd op het hevigst woelde, practisch een
voldongen feit.
De Protestant had geen keuze: de Souterliedekens waren ongeschikt,
de berijmde vertalingen van Utenhove en Lucas de Heere onvolledig. De Datheensche psalmvertaling werd met graagte geaccepteerd: reeds bij de eerste groóte hagepreek (Gent, 23 Juli 1566)
15β
weerklinken de psalmen van Petrus Datheen ) uit duizenden
monden. Dan is de fatale werking van de Psalmen Datheen's be
gonnen.
Nog ín 1566 verscheen een uitgave met op het titelblad de eenvoudig-constateerende en half-profetische mededeeling: ,,De welcke
men voortaen in de Nederlandsche Ghemeynten ghebruycken zal".
Die voorspelling is maar al te zeer waarheid geworden.
De Datheensche psalmen bleven meer dan 200 jaren in gebruik;
dat is een verschijnsel dat, bij het enorme aantal der vertalingen, die
na Datheen het licht zagen en die meerendeels eenige honderden
procenten boven de vertaling van 1566 stonden, veel merkwaardiger genoemd moet worden, dan het oogenblikkelijke accepteeren
in de tijd van de hagepreeken.

po

1566
1624
1644
1656
1664
1674
1684
1695
1699
1733
1760
1763
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Jan Utenhove 1 580 Mar nix
1621 Camphuysen
A. de Hubert 1 640 Revius
1644 Geldorpius
1655 J. Westerbaen
J. de Brune
1 648 C. Boey
1661 T . Sonnema
H. Bruno
1 657 Deutekom
J. Clerqius
1 665 H. Celosse
1666 van Disselburg
Six van
ι 679 C. Pierson
1681 S. van Huls
Chandelier
J. F. Oudaen 1 685 Roldanus
1686 Ghysen
Trommius
1 696 Gargon
1698 C. van Eeke
1710 Dirk Smout
K. van Vleuten 1 707 F. Halma
J. van Belle
1 736 P. van Gunst 1746 С. F. Hurlebusch
Laus Deo, Salus Populo
1761 Gloria Deo
J. E. Voet
1 772 Kunst wordt door arbeid verkregen.

Datheen's psalmvertaling bleef tot 1773 in gebruik. Hij over
leefde alle auteurs uit ons lijstje, dat zeker nog onvolledig is; hij
slaagde er zelfs in de volledige vertaling van Utenhove uit diens
eigen Londensche gemeente te verdringen: Jac. Bucer schreef op 2
Januari 1570 aan Godefridus Wingius, denzelfden aan wien Uten
hove zijn psalmvertaling had opgedragen, dat „plerique omnes, qui
sunt de Ecclesia nostra flagitant, adeoque urgent, ut in cetibus nostris
ecclesiasticis cantentur psalmi domini Datheni". 1 5 7 )
De veelszins voortreffelijke psalmvertaling van MARNIX VAN SiNT
ALDEGONDE werd in 1581 door de Provinciale Synode van ZuidHolland afgekeurd, want er waren ,,in des beeren Aldegondii psalmboecken veel elisiones ende vreemde woorden, den gemeynen man
onverstandich". DR KNAPPERT teekent hierbij terecht aan: „Zoo
danig was dus de taal door bastaardwoorden bedorven, dat de
kerkvergadering Marnix' zuiver Nederlandsch voor vreemd en on
bekend versleet!" Een enorme rol heeft ook het ,,du" en ,,dijn"
van Marnix in deze kwestie gespeeld; Marnix had niet alleen „alomme de ghemeyne ende ghebruyckelijcke wijse van spreken ghevolget... ende alle geschuymde en vreemde woirden, uyt andere
talen ontleent, gemijdet", hij had ook met zeer grooten nadruk het
verschil ,,tusschen de wijse van spreken diemen tot éénen persoon
alleen gebruyckt (du) ende degene, diemen gebruyckt tot velen
(gij)" geponeerd en tot het laatst van zijn leven gehandhaafd, en
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,,de psalmen Datheni singen ofte andere op sijn eighen handt dich
ten". De twaalfde zitting van de Dordtsche Synode verwierp in den
voormiddag van 24 November 1628 het „du", omdat deze vormen
„nu over lane buy ten gebruyek geraeckt sijn ende een rouwe, onaengename ende ongewone geluyt den Nederlandtschen ooren
gheven".
Op de 162ste zitting van de na-synode werd het gebruik van de
Datheensche psalmen nog eens nadrukkelijk voorgeschreven; alle
andere psalmvertalingen werden uitgebannen: alleen Utenhove's
,,Ο God, die du ons Vader bist" werd facultatief gesteld, het mocht
vóór de predicaties gezongen worden. Dat in de allereerste regel
van Utenhove's smeeklied reeds de betwiste vorm ,,du" voorkomt,
bewijst wel ten duidelijkste dat het ,,du"-argument geen andere rol
heeft gespeeld, dan die van den beroemden stok, dien men wel zeer
snel vinden kon.
Daarnaast moge van belang geweest zijn, dat Marnix al te zeer
renaissancist was en dat Datheen zich meer bij de modieuze rederijkersvorm wist aan te sluiten; bovendien staat het vrijwel vast, dat
de protesten van drukkers en boekverkoopers, die „oock groóte schaden lyden souden als nyet kunnende vercoopen de oude psalmboecken ende geen deel hebbende in de nyeuwe, totdat de privilegie
geeyndícht sal syn", mede een rol hebben gespeeld: Jan Kanin berekende zijn verlies op „duysent guldens". Jan Hermans en Pieter
Verhaege betoogden dat bij invoering van een nieuwe psalmvertaling
„hem wel omtrent voor hondert ponden Vlaems psalmboecken gebonden ende ongebonden tot niet ende tot maculatuer souden werden". 168)
Maar geen van al deze redenen was doorslaggevend. Beslissend waren die twee factoren, die G. J. A. VAN HULST 1,3e) terecht op de
eerste plaats noemde:
1 De om het geloof vervolgde volksprediker had meer het oor
van het volk dan de aristocratische Marnix.
2 Uit Datheen's werk, hoe gebrekkig ook in sommige opzichten, slaat de rook van den brandstapel.
De ware oorzaak van de hegemonie van Datheen's psalmen ligt in
het tragische leven van den dichter.
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P E T R U S D A T H E N U S , zoon van Pieter Daets (naar zijn
geboorteplaats Casselbergh, ook wel Pieter vanden Bergh genoemd),
was in 153 ι te Cassel in Vlaanderen geboren en had reeds op 19jarigen leeftijd het Carmelietenklooster te Yperen, waar hij nog als
jongen was ingetreden, verlaten.
Weldra door zijn predikingen te Kortrijk, Poperinge en elders be
kend geworden als aanhanger van de nieuwe leer, moet hij de vlucht
nemen naar Engeland, waar de nauwelijks twintigjarige Vlaamsche
jongen tot den dienst van het Goddelijk Woord wordt beroepen,
nadat hij gedurende eenigen tijd als typograaf zijn kost had moeten
verdienen. Twee jaar lang wijdt hij te Sandwic en Nordwic al zijn
tijd aan schriftuurstudie en prediking; dan dwingt de troonsbestij
ging van Maria hem andermaal tot ballingschap voor zijn over
tuiging. T o t 1562 verblijft hij in Frankfurt, onder voortdurend
dreigend gevaar van den kant der Lutheranen, totdat Keurvorst
Frederik de Derde in 1562 den Belgischen vluchtelingen de voor
malige Augustijner Abdij van Frankenthal bij Worms als schuil
plaats aanbiedt.
Dathenus vergezelt hertog Casimir op diens eersten tocht naar
Frankrijk en komt, na den beeldenstorm, in September 1566 naar
Vlaanderen, waar zijn machtig redenaarstalent in de hagepreeken
een enorme invloed verwerft. Eén jaar verblijft hij in Vlaanderen:
híj werkt er mede aan de stichting van de kerk te Royghem, neemt
deel aan de Synode van Antwerpen en aan die van Nieuwkerke,
waar het gewichtige besluit wordt genomen tot het lichten van
krijgsvolk; in datzelfde jaar valt ook zijn zending naar Brederode,
waardoor hij te Amsterdam de belangrijke samenkomsten van
Willem van Oranje, Lodewijk van Nassau, Marnix van Sint Aldegonde en zoovele andere aanzienlijken bijwoonde.
Met de komst van Al va na den slag van Austruweel (22 Augustus
1567) begint de derde ballingschapsperiode, die wederom in
Frankenthal wordt doorgebracht en tot 1571 zou duren. Dan roept
de Prins van Oranje hem naar de Nederlanden terug, waar hij met
de ordening der kerkelijke en politieke aangelegenheden van Holland en Zeeland wordt belast.
In 1574 volgt andermaal een periode van ballingschap. Nogmaals
begeeft hij zich naar Frankenthal: de hartstochtelijk Lutheraansche
keurvorst Lodewijk de Zesde, ontslaat hem uit zijn predikambt.
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In 1578 presideert hij de eerste Provinciale Synode van Dordrecht
en gaat dan naar Gent, waar Jan van Hembyse 1β0 ) in actie was en
met Ryhove en het comité van 18 mannen een democratisch schrikbewind over de stad uitoefende. Datheen vormde met Jan van
Hembyse en Ryhove een fanatiek drietal, dat niet alleen Gent op
de meest onverdraagzame en onbeperkte wijze beheerschte, maar
weldra ook andere steden van Vlaanderen, w.o. Yperen, met geweld
tot Calvinistische steden maakte, die rechtstreeks van Gent afhankelijk waren. Vooral in de Waalsche gewesten werden deze gewelddaden zeer slecht opgenomen; en toen het besluit van den StatenGeneraal van 12 Juli 1578, dat een bekrachtiging inhield van de
godsdienstvrede waartoe reeds bij de tweede Unie van Brussel in
beginsel was besloten, niet werd doorgevoerd, kwam Datheen,
zeker niet de minst actieve van het drietal, daardoor in ongenade
bij den Prins van Oranje. Door Datheen's toedoen werd de aanstelling van den hertog van Alençon zooveel mogelijk verhinderd
en werd hertog Casimir naar Gent ontboden; Datheen ook was het
die zich, bij de afval van Artois, Henegouwen en Doornik en bij
de hevige aanvallen, die Vlaanderen in het zuiden door de Malcontenten en in het oosten door den hertog van Parma te weerstaan
had, steeds tegen een particulieren vrede bleef verzetten: hij wenschte
een generalen vrede, waarbij, naar Jan van Hembyse en de heer van
Manuy d'Aubermont hem hadden verzekerd, door den koning het
behoud van privilegie en godsdienst wel als voorwaarde zou worden geaccepteerd. Hembyse bekocht in 1584 zijn poging om Gent
aan de Spanjaarden te verraden, met den dood; Gent valt nog in
het najaar van 1584 in handen van Parma.
Datheen zelf werd in October op last van de Staten wegens zijn
anti-Fransche politiek gevangen genomen. Hij werd in Utrecht
ondervraagd, waarom hij de godsdienstvrede niet had ingevoerd en
gaf er dat manlijk-stoere antwoord dat, van een groóte persoonlijkheid en een sterke overtuiging bewijs afleggend, zelfs den andersdenkende respect moet afdwingen: „Omdat hij nooit gelezen hadde
in de H. Schrift of kerkelijke Historiën, dat eenig Christelijck potentaet die openbare uytgeroyde afgoderie wederom opgericht hadde,
of dat 't selve met goeder conscientie geschieden konde". Tegen
borgtocht vrijgelaten, begeeft hij zich in 1585 naar Staden, waar
hij een tijd lang het fel-dweperige Anabaptisme van David Jorisz.
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aanhangt, maar tenslotte weer tot het Calvinisme terugkeert. Zijn
laatste levensjaren bracht hij als geneesheer door te Elburg bij
Danzig: hij stierf er den lyden Maart 1588, algemeen geacht; het
gemeentebestuur eerde hem door een waardige begrafenis en wijdde
een steenen beeld aan zijn nagedachtenis.
Tegenover den figuur van dezen man, die herhaaldelijk om den geloove zíjn land had moeten verlaten, die aan de tragiek van zijn
arbeidzaam leven een ongelooflijk redenaarstalent paarde, dat hem
in de dagen der Hagepreeken, vlak na de verschijning van zijn
Psalmen, een enorme invloed deed uitoefenen op de aanhangers
van de nieuwe leer, — tegenover Datheen viel, in de beoordeeling
van het volk, de figuur van Marnix van Sint Aldegonde, en daarmede ook zijn te laat verschenen Psalmboek, al te zeer af.
Hier geldt niet het objectieve feitenmateriaal van den wetenschappelijken historicus, hier geldt de meer op het gevoel dan op het verstand berustende, meening van den man van de straat; en met dien
man uit de nauwe straten en sloppen, met deze armen van geest,
die hun armoede zoo hard zagen afsteken tegen de al te groóte
pracht en praal van de Katholieke kerken, dat zij met de beelden
ook hun geloof aan gruizelen hadden geslagen 191 ), had de aristocratische Marnix, die als staatkundig agent van Prins Willem bovendien
nog zoo vele jaren in het buitenland had doorgebracht, geen contact.
Zijn „Byencorf der H. Roomsche Kercke" verscheen niet onder zijn
eigen naam en kon, hoe fel dan ook geschreven, door een al te
negatieve instelling nauwelijks medewerken aan het succes van zijn
Psalmen. Tenslotte was er nog het noodlottige toeval, dat het
Marnix was die, nog tijdens het leven van Prins Willem en op diens
uitdrukkelijken wensch, tot eersten burgemeester van Antwerpen
benoemd, de machtige stad Antwerpen na een moedige, maar wanhopige verdediging tegen het blokkade-stelsel van Parma, aan de
Spanjaarden moest overgeven.
De man van de straat kon niet beseffen hoe groot de schuld van
het Noorden was, dat de noodzakelijke steun had geweigerd of
althans niet had gebracht; de man van het volk zag dag in, dag uit
de honderden emigranten om zich heen: hij moest Marnix wel aanzien voor den schuldiee. voor den man die alleen de verantwoorde-
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De Psalmen van Datheen hadden door den invloed van zijn persoon
de hegemonie verworven, in een tijd waarin geen andere volledige
psalmvertaling naast de zijne stond. Zij hadden weerklonken op de
brandstapels; zij bleven gehandhaafd door het conservatisme, dat
weldra een kenmerkende eigenschap van de Calvinisten zou worden, en door het noodlot dat Marnix, in den beginne de eenigste
mededinger van beteekenis, tot den verrader van Antwerpen stempelde.
En de Datheensche Psalmen zouden, nolens volens, de oorzaak zijn
van de fatale gedachte, dat godsdienstzin en opgewektheid niet samen
kunnen gaan; zij zouden veelal zelfs tot in het Katholieke en Luthersche deel onzer bevolking die idée fixe wortel doen schieten:
dat ingetogenheid en echte vroomheid in het kerkelijk lied noodzakelijk moeten samengaan met saaie rythmeloosheid en een vervelend, eindeloos getrokken tempo.
Met een al te groóte haast heeft Petrus Dathenus de Nederlandsche
vertaling van de Fransche psalmeditie van CLÉMENT MAROT en
THÉODORE DE BEZE in elkaar gezet. Daardoor werd de vloeiende
fransche tekst tot een stuntelig gerijmei vol enjambementen; het
enjambement dat bij ieder lied stoort, maar bij de min of meer
systematisch-gebouwde psalmmelodieën dubbel hinderlijk wordt.
Psalm LXVII

Onse Godt zy ons nu genadigh,
En zegen ons met overvloei:
Ну verlicht ons alle gestadigh
Met sijn aenschijn lieflick en soet:
Op dat ons sijn wegen
Bekent recht van degen
Werden; en met een
De Heydenen leeren
Hen tot den wegh keeren
Onses heyls alleen.

Psalm LXXX

Wy sullen ons niet meer begeven
Tot afwijckinge: laet ons leven
Wij sullen steeds singen uw e e r . . . .

Psalm XCII

Om dat gy tot Godt spreeckt eenpaer;
Gy behoed my, ô Heere!
En op Godt in alle де аег
Hoopt, en doet hem dees' eere.
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Psalm CV

Mosen en Aaron gepresen
Sandt Codt; die hy hadd' ut/t gelesen
Tot sijn knechten, die t'saem gelijck
Al sijn wonderwercken seer rijck
Souden doen en laten geschien.
Dat yeder man die konde sien.

Psalm CXVI

Hoe sal ick doch Godt sijn weldaden al
Vergelden? Ick sal den beker heylsame
Nemen in der hant, en des Heeren name
Met danckbaerheyt ick verkondigen sal.

De psalmmelodieën accentueeren de natuurlijke afgeslotenheid van
de melodische frazen sterker dan menig ander lied, doordat iedere
fraze door een rust wordt gevolgd. Dan rukt het enjambement het
zinsverband uiteen en voegt de melodische fraze zinsdeelen bijeen,
die in het geheel niet bijeen behooren; in het geciteerde ι ie vers van
psalm LXXX wordt de tweede regel tot deze nonsens: „ T o t afwijekinge laet ons leven"! Voor den gestrengen Calvinist gold Gods
Woord terecht als iets dat meer waard is dan een mooie melodie, hij
handhaafde den zin van de psalmtekst tegen al de regels der melo
dische frazeering in: zoo verbond hij nooten die niet bijeen hooren
en bracht híj scheiding in de eenheid van de frazen, die ontastbaar
is. Zoo werd het psalmrythme vernield.
Het groóte bezwaar tegen Datheen's psalmvertaling ligt evenwel
elders. Datheen vertaalde de getelde verzen van Marot en de Bèze in
Nederlandsche verzen met een correspondeerend aantal silben; hij
handhaafde het vrije rythme van het fransche vers en besefte niet,
dat hij zoodoende een der fundamenteelste stelregels van het Nederlandsche lied overtrad: omdat het fransche vers vrijheid van accent
kent, waar het Nederlandsche lied het samenvallen van tekst-accent
en melodisch accent als eisch stelt.
Het fransche lied ontleent een groot deel van zijn charme aan het
vrije accent. Juist doordat het tekstaccent op de muzikaal-onbetoonde deelen der melodie kan vallen, wordt het rythme soepeler en
losser: het lied krijgt voortdurend een afwisseling van de allerfijnste nuanceering.
Voorbeelden van dit vrije rythme vinden we in het fransche lied
van alle tijden. Onze oudste voorbeelden klemmen des te meer, om-
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entre le rythme du vers et le rythme musical" als grondprincipe aannam; ook hij weet het ..valsche" accent niet te vermijden:

Et

bien

s a t , s'el - Ie

rao-bli

XIIIÏEEUW16^

Д vous d£ main-tes
16

Une jeumefil-let-te

Iï i f

par-hes

w

Jls Ioni ha- bil
t

QuandlAn-glais vintenТтсп-се
Л

J

me va

fi-nant

lé comme un pa-ge

η XVII8 E E U W I G

XVISEEUW ^

, XIX? EEUW ^

- t , Quejoi- e

A X V · EEUW 1 6 *'

XVHI'EEUW'BJ/

Jusqu'à wusje-le-ve mesdun-зоги

XXÇEEUW^

л\*-*1\^и\Щ№*\)*}***}\Ш

Can-dam-ne Ie plus in -no-cent plai-sir

El tu ne bê-le-res plus dans lé-to-ble

Van dit vrije rythme vinden we ook in de, door Loys Bourgeois en
Maître Pierre getoonzette, psalmvertaling van Clément Marot en
en Theodore de Bèze talrijke voorbeelden. Ik laat hiervan enkele
voorbeelden volgen, telkens aan het eerste couplet van de aangegeven psalm ontleend; de cursief gedrukte silben krijgen van de
melodie een klemtoon.
Psalm

I Qui au conseil des malins n'a esté
Qui n'est au train des pécheurs arresté
Qui des moqueurs au banc place n'a prise
II Pourquoy font bruit et s'assembient les gens.
De conspirer et vouloir faire guerre
Tous contre Dieu et son Proi bien-aimé.
III

IV
V
VI
VII

VIII
IX

Qui me ttoublent et grèvent!
Certes plusieurs j'en voi
Secours en aucun lieu
Mais exauce mon oraison.
Aux paroles que je veux dire
VueiUes ton oreil/e prester
Me reprendre en ton ire
Donne moi donc sauve asseurance
De tant d'ennemis
Et fai que ne tombe en leurs mains:
Ainsi qu'un /ion dévorant
Qui sont dignes de grand's merveilles
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X

Mesmes au temps qui est dur et divers?
Par leur orgueil sont ardens les pervers
A tourmenter l'humble qui peu se prise
Fai que sur eux tombe leur entreprise.

Datheen heeft deze eigenaardigheid van het Fransche lied niet ver
staan, zoomin als één van zijn Nederlandsche tijdgenooten:
Lucas d'Heere. Psalm VIII " 0 ) :
Hoe wonderbaer en eerelick van fame.
Is (eeuwigh God) dinen heltghen name
Ofer gheheel d'aarrfe, zoo men beseft
Die dine macht boyen d'Hemelen heft!
Marnix, Psalm CHI
Loift ende danckt des Heeren heyigen naam!
Psalm CL
Laet al wat kan tonge roeren
Camphuysen, Psalm V
Want overü/oec/ van bangigheden

Bij Datheen echter wordt het aantal fouten zoo overweldigend
groot, dat er letterlijk niet één psalm is, die niet op meerdere plaatsen tegen de Nederlandsche accent-regels indruischt. Ik schrijf
psalm I volledig over:
ι Die niet en gaet in der godtloosen raet,
Die op den wegh der sondaers niet en staet.
En niet en sit by den spotters onreyne;
Maer dagh en nacht heeft in Godts wet alleyne
Al sijnen lust, ja spreeckt daer van eenpaer;
Die mensch is wel geluckszligh voorwaer.
2 Ну sal gelijck zijn eenen schoonen boom.
Geplant by eenen klaren waterstroom,
Die sijn vruchfen geeft in bequame tijden.
Van wekken geen drooge bladt valt bezijden:
Soo sal die mensche saligh zijn bekent.
Met al sijn doen, tot wekken hij hem wendt.
3 Maer soo en is't met den godtloosen niet
Die als kaf uerstroyt werden daer men 't siet,
't Wekk van den wint hier en daer wert gedreven:
Soo sullen sy in Godts gerichte beven,
En niet bestaen, maer haest vergaen beschaemt
Met den vromen weiden sv niet eenaemt.
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4 Godt kent den wegh en der vromen gemoet
Ну draeght sorge voor hen en voor haer goet;
Dies sullen sy wel gelucksaligh wesen:
Maer nademael dat onse Godt gepresen
Op der godtloosen wegen niet en acht,
Sy en haer doen vinden tot niet gebracht.

Psalm II sluit zich hierbij alleszins waardig aan:
Waerom raest dat volck met sulcAen hoogh/noef;'
Waerom komen de Hey denen te samen?
Wat is 't dat haer vergeefs soo woeden doet
En raetslaen van dingen die niet betamen Ρ

Zoo tel ik in mijn psalmuitgave alleen op de eerste pagina reeds
28 fouten. En wanneer ik dan uit ieder quatemtje een willekeurige
pagina aan eenzelfde telling onderwerp, dan krijg ik het volgende
resultaat: A4 : 24; B2 : 17; C3 : 27, D6 : 25; E5 : 2 1 ; F7 : 34;
G ì : 15; H3 : 20; 16 : 17 en K7 : 21 fouten. Nemen we van deze
telling de minst ongunstige pagina ( G ì ) als norm, dan vinden door
een eenvoudige vermenigvuldiging een aantal foutieve accenten
van 3500. Voor een juist overzicht moeten we er mee rekening
houden, dat ons taalgevoel ook gekwetst wordt door het niet-accentueeren van een silbe, die normaal wèl de klemtoon zou krijgen:
we mogen het aantal fouten dus wel op het dubbele stellen, en zijn
dan nog aan de lage kant, omdat het aantal pagina's dat 50, 80
en meer dan 100% boven onze norm uitgaat, ook blijkens onze
telling, waarlijk niet gering is.
Het aantal valsche accenten in Datheen s Psalmen bedraagt minstens
7000 stuks!
Datheen's eenige zorg bij het vertalen bestond in het vervaardigen
van een vers, dat in iedere regel evenveel silben telt als de correspondeerende regel uit de Pseaumes van Marot en de Bèze. Het ééne getelde vers wordt door een ander geteld vers vervangen: of in deze
getelde verzen de klemtonen in bepaalde regels over de verschillende
coupletten onderling overeenstemden, dat interesseerde Datheen niet
in het minst. Door deze manier van lied-vertaling ontstond een
psalm die nergens ook maar eenigszins in overeenstemming gebracht
kan worden met het Nederlandsche rythmische voelen.
Zuiver muzikaal gezien meen ik de melodie van psalm II als volgt
te moeten lezen:
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^Hu, 1 ¿ J „• 1 f Г F ^
7

Woep-om raes) dat valck met sul-cken hoogh-moct

Wanneer we alleen met deze ééne strophe rekening houden, dan
kunnen we de valsche accenten op -om, dat, met, -eken en -moet,
door een afwisseling van maten van 2 en 3 slagen, nog wel wegwerken:

шлоіл roest aai volck met sul-cken hoogh-rneet

Maar dan loopen we in de tweede en derde strophe direct alweer
vast:

£ 5y spre-ken tsoem, Laet ons tre-ter met een
3 Ну мЬ г аеіГ— spre- Ken elck by sij- nen noem

En zoo is het letterlijk met iedere psalm: nergens kunnen we een
maatindeeling (die per slot van zake niets anders is dan een realisatie
van het werkelijke rythme) vinden, die maken zou, dat de fouten
tegen ons accentsprincipe vervallen. En dit foutieve accent had èn
de rythmeloosheid èn het al te langzame tempo, dat ons psalmgezang nog heden eigen is, ten gevolge.
De psalmmelodieën moeten in tamelijk snel tempo worden gezongen: dat valt met groóte zekerheid op te maken uit de tallooze
wereldlijke liederen, die op psalmmelodieën werden gedicht. Als
voorbeeld diene het bekende Geuzenlied: „Bedach vanden Cardinael
Albertus ghedaen, over het groot verlies, van de schans S. Andries,
tot Rossum saen. Op de vois vanden 79 Psalm: die Heydenen zijn
in u erfdeel, etc." 171) :

1556 De Heyd:nen zijn in
1601 De Seu-sen ujn ]n

uw erf-dul ge-vaHen . Sy hebben ont-hcy - liqht on-der hen · α Hen Den Tempel schoon
Bomla>WtertgevaHen , Sy heb-benmijnOnt- по-гпелпяИшпаЫеп Eenhup-schtsthans.

In 1600 (ons lied beschrijft een gebeurtenis van Maart 1600) moet
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onze psalmmelodie nog zóó vlot gezongen zijn, dat er dit liedje van
leutig leedvermaak op kon worden voorgedragen.
Datzelfde geldt voor „Den iiij.Psalm Ducis Albani" 1 " )
Ke Marvillie, Ke Diablos,
Moet ick nu te voet end te Ros
Wijeken van Alckmaer cleyn van waerden
So werd ick niet gheacht op aerden.

Wie kan zich de talrijke liederen die G. A. BREDERO op psalmmelodieën dichtte, of V O N D E L ' S Jaerzang, Hemelvaertzang en de
beide Pinxterzangen1'"*) in het langzame getrokken tempo van het
huidige kerkgezang der gereformeerden denken?
Bovendien weten we sinds DOUEN'S enorme standaardwerk over
C L É M E N T M A R O T E T L E PSAUTIER HUGUENOT (Parijs 1878-1879)
met zekerheid, dat de melodieën van de fransche Psalmvertaling
geen oorspronkelijke composities genoemd kunnen worden, maar,
geheel in overeenstemming met de gebruiken van dien tijd, voor een
goed deel werden ontleend aan het wereldsche volkslied: Psalm 65
lijkt opvallend veel op ,,Petite camusette" en Au bois, au bois
Madame", Psalm 79 herinnert maar al te sterk aan het minneliedje
,,Secourez-moi, Madame, par amour", de melodie van Psalm 81
vertoont overeenkomst met het bekende ..Sur le Pont d'Avignon",
Psalm 107 is vrijwel gelijk aan ,,Un coeur amant". Psalm 120
komt tamelijk sterk overeen met ,.Madame la régente, ce n'est pas
de la façon". Psalm 138 met „Une pastourelle gentille" en de Lofzang van Simeon met „Le dur regret que j'ai de ma maîtresse".
Zelfs wanneer we met Douen de ontleening niet meer dan een
sterke overeenkomst noemen — „aucune mélodie profane n'est
entrée telle quelle dans le Psautier" — , dan nog mag uit de sterke
overeenkomst geconcludeerd worden tot het vlotte tempo van het
wereldlijk lied.
De Psalmmelodieën zijn oorspronkelijk volksmelodieën met een uitgesproken dynamisch karakter, zoodat van een principieel verschil
met de Souterliedekens van Zuylen van Nyevelt nauwelijks gesproken kan worden; de Nederlander wist het niet en ,,wat niet
weet, dat niet deert!" Maar hoe weinig bleef er na korten tijd van
het motorische karakter, dat de grondslag van deze melodieën vormde, over.
De valsche accentueering was de oorzaak, dat er van het motorische
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karakter practisch niets overbleef: men kon geen strophe zingen zon
der op een conflict tusschen tekst- en melodie-accent te stuiten; en
waar men, door de verplicht gestelde invoering van Datheen's ver
taling, geen andere psalmbundel mocht gebruiken, daar werd de
Gemeente voor de hachelijke keuze gesteld óf te voldoen aan de
eischen die de melodie stelt en de tekst te verminken, óf de tekst te
handhaven ten koste van melodie en rythme. Voor den zoo geheel
op God's Woord ingestelden Calvinist kon hier geen sprake zijn
van eenige weifeling: er was een tekst die hem, terecht, boven alles
ging, hij kón zich, waar het om zulke waarden ging, niet bekommeren om het muzikale gedeelte van de psalmen.
De moeilijkheid van het accent werd opgelost door alle noten tot
éénzelfde lengte terug te brengen: zóó kon men iedere silbe accentueeren.
De eerbied voor de tekst van de H. Schrift maakte dat niet de
kortste, maar de langste noot als norm werd aangenomen: het feit,
dat bijna iedere psalm met de lange noot begint, heeft zeker ook
een rol gespeeld, evenals het ontbreken van den steun van het orgel.
Maar de hoofdoorzaak voor het te langzame tempo zal wel gezocht moeten worden in het bemediteeren van den tekst.
Zoo werd díe toestand geschapen die CONSTANTIJN HUYGENS in
1640 in zijn Gebcuyck of ongebruyck vant Orgel met zoo vlijmende woorden heeft geteekend:
,,Inderdaed, het laet sich onder ons veeltijds aenhooren, als öfter
meer gehuylt oft geschreeuwt dan menschelick gesonghen
werde. De toonen luyden dwars over een, als gevogelte van
verscheiden becken. De maten strijden als putemmers, d'een
dalende, sooveel d'ander rijst. Daer werd om 't seerst uytgekreten, als oft een sake van overstemminghe ware, ende dat
het de meesten souden wegdraegen, met diergelyke onhebbelickheden meer."
Met de maten die als putemmers strijden, wordt de toestand geteekend, die bestond voor dat de accent-kwestie in een soort van
psalmodie was opgelost: al het overige was slechts een noodzakelijke consequentie, die nog versterkt werd door het demonstratiefpropagandistische karakter van de Gereformeerde Kerk.
Lanezaam zincen èn teeeliikertiid zacht, dat vereischt een adem-
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techniek die door het zingende volk nooit voldoende beheerscht
werd of zal worden beheerscht. Dát was het ontstaan van dat geschreeuw, dat wellicht nooit beter gekarakteriseerd werd dan door
BETJE W O L F F en A A G J E DEKEN, die in hun roman Sara Burgerhart 174) den Maassluis-schen visscher Klaas zich als volgt laten uiten
over de pogingen tot invoering van de nieuwe psalmvertaling van
1773:
,,Jae wel; ze willen met Saetans geweld ier niewe Zalmen
ebben, maar Klaes eit ook kneukels an zen lijf. Wij willen
Daevis Zalmen ouwen, al zou Maassluis 't onderste b o v e n . . .
Ik, en men oude wijf Neeltje Gerrits, ebben die al zestig jaar
lang met stichting ezongen, d a t e t o v e r d e n d i e k
dreunde."
Maar met die uitgeschreeuwde „ziellooze reeks gerekte noten van
dezelfde lengte" " 5 ) was de ellende nog niet afgeloopen; want ook
voor het forsch gezongen, langzame lied wordt een groóte ademtechniek geëischt, wanneer men althans eenigermate tot de vereïschte zuiverheid van toongeving wil naderen. Zoo hoog echter
stonden de psalm-zingende gemeenten in zang-technisch opzicht
klaarblijkelijk niet; VAN YPEREN moest in zijn Kerkelijke historie
van het psalmgezang (1778) beschrijven, wat ongetwijfeld reeds
sedert lange jaren gebruikelijk was geworden: dat men gewoon was
de noten ,,in den mond te draaien, te kauwen en door ettelijke verlagingen en verheffingen tusschen de tanden en het gehemelte slangsgewijze henen te slingeren en te dwarrelen." 17e) Men kon, vanzelfsprekend, gedurende de al te lang gerekte noten, de toonhoogte niet
zuiver bewaren.
Zoo kwam uit het eene kwaad het andere voort en ontstond in ons
land dat specimen van kerkgezang, dat tot op den dag van vandaag
door duizenden loudspeakers in bijna alle gezinnen een funesten
invloed uitoefent op de ontwikkeling van onzen volkszang!
Een funesten invloed!
Dat lijkt sterk gezegd; dat zal op sommigen van mijn lezers wellicht den indruk maken, alsof ik de geschiedenis van het psalmgezang alleen maar zoo uitvoerig behandel, om aan een antipathie
tegen den Calvinist uiting te kunnen geven. Ik kan dat moeilijk
beter weerleggen dan door een verwijzing naar een heele reeks
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kleinere publicaties, waarin ik de praktijk van het Katholieke kerk
gezang op een veel onbarmhartiger wijze aan de kaak heb ge
steld. ^ 7 ) Objectief-redeneerend kon ik niet tot een andere conclusie
komen dan: funest tot op den huidigen dag.
T o t op den huidigen dag!
Ondanks het feit dat in 1773 , r door last van de Hoog Mogende
Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden" het nieuwe
Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van
Nederland in gebruik werd ingevoerd. 1 7 e )
Zonder tegenstand kwam die invoering niet tot stand. De meening
van visscher Klaas van Maassluis ,,Wij willen Davis Zalmen ouwen"
was niet zoo uitzonderlijk als men wellicht zou meenen. Nog in
1891 verscheen bij van der Pijl te Kruiningen een uitgave van de
Datheensche psalmen, waarin zelfs de 16« eeuwsche spelling nog
geheel werd bewaard 1 7 9 ) , en tot in onze dagen worden de Datheen
sche Psalmen Davids in enkele Zeeuwsche gemeenten (o.a. Wilhel
minapolder op Zuid-Beveland) en door de Ledeboerianen ge
bruikt. 1 8 0 )
De uitgave van 1773 heeft geen herstel gebracht; het kwaad was
reeds te ver doorgewoekerd om door een zoo heterogene bloem
lezing, als de berijming van 1773 per slot van zake toch is, nog
achterhaald en hersteld te kunnen worden.
Toen het College van Gecommitteerden op den gàen Juli 1773 zijn
arbeid beëindigde, bracht het een bloemlezing uit drie bundels:
ie H. GHYSEN. Den hoonig-raat der psalm-gedichten, ofte
Davids Psalmen, met d'andere lof-sangen. Op Sangmaate gestelt door verschelde autheuren. Versaameling uit de 17 berijmde psalmboeken. Amsterdam, G. Borstius, 1686.
2« Het Boek der Psalmen, opnieuw in dichtmaat gebragt door
LAUS D E O , SALUS POPULO. Amsterdam, Pieter Meyer, 1760.
3e Proeve eener berijming van het boek der Psalmen ontworpen door J. E. VOET. 'S Gravenhage, O. van T h o l en Zn.,
1763.
Ghysen, voorzanger in de Amstelkerk, had zijn bundel verzameld
uit de psalmberijmingen van Datheen, Marnix, de Hubert, Camphuysen, Geldorpius, Revius, Boey, van Heule, Westerbaen, Bruno,
Clercquius, Celosse, Disselbrug, Six, van Huls, Oudaen en Rol-
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danus. Hij zag er níet tegenop één psalm uit meerdere dichtbundels
bijeen te zoeken.
Het Dichtgenootschap „Laus Deo, Salus Populo" was speciaal gesticht voor het maken van een nieuwe psalmberijming, omdat ,,zelfs
het betamelijke van met verstand te zingen, niet langer in de gemeente kon stand grijpen, naardien eene menigte van woorden en
spreekwijzen, die door den tijd in onbruik geraakt, en onverstaanbaar geworden zijn, in de berijming van Datheen gevonden worden."
Joannes Eusebius Voetius had zijn psalmberijming reeds vóór het
verschijnen onderworpen aan het oordeel van een groot aantal godgeleerden, taal- en dichtkundigen, die beschavend en wijzigend ingrepen.
Toen kwam het college van gecommitteerden bestaande uit negen
predikanten, die uit deze drie bundels andermaal een keuze deden
en ,,de noodige... veranderingen" aanbrachten. In totaal hadden
dus aan de berijming van 1773 meer dan 50 Nederlanders mede
gewerkt e n . . . het resultaat bleef beneden verwachting, niet alléén
ten opzichte van een regeneratie van het kerkgezang.
Niemand zal durven beweren, dat de bundel van 1773 niet een
enorme vooruitgang beteekent ten opzichte van de psalmen van
Datheen. Een vergelijking met Datheen's vertaling van de 60ste
Psalm, die door Justus van Effen in den Hollandschen Spectator 1 ") aan de kaak werd gesteld, toont èn de voordeden en de
(niet opgeheven) nadeelen van de vertaling van ' 7 3 :
Datheen:

1773:

Maer Moab sal zijn met oneer,
lek en achte hem oock niet meer
Dan een waschwat, daer in dat mijn
Voeten sullen gewasschen zijn;
Edom acht ick, met sijn volck koen.
Niet beter dan mijn oude schoen:
Philistea sal met gesangen
En met eerbiedingh my ontfangen.
Het trotsche Moab / overheerd /
Strekt my ten waschpot / diep verneêrd.
Ik werp op Edom mijne schoe /
En eigen hem ten knecht mij toe:
En gij / o Palestina! juich /
Juich over mij met eerbied / buig
U neer / om mij / die tot regeeren
Gezalfd ben / als uw' Koning t'eeren.
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De smakeloosheden zijn grootendeels verdwenen; nog niet geheel,
zooals een fragment van het n * vers van psalm 68 bewijst:
1773 Gewis / hoe hoog de nood mag gaan /
God zal zijns vijands kop verslaan;
Dien hairgen schedel vellen.

De valsche accenten zijn grootendeels verdwenen, maar de hinderlijke
enjambementen bleven ten deele bestaan.
Bovendien, en dat is erger dan al het andere, bleef er een onmisken
bare stugheid aan de psalmen, die de rythmische zang wel niet
onmogelijk maakt, maar toch ten zeerste blijft bemoeilijken.
Men was er zich niet van bewust, dat de psalmmelodieën in zooverre specifiek fransch zijn, dat de componist er, bewust of onbewust, rekening mee gehouden heeft, dat op sommige plaatsen het
al te zware muzikale accent kon worden opgeheven doordat er
een onbeklemtoond tekstdeel onder kwam te staan, terwijl omgekeerd een beklemtoonde syllabe het starre metrum van de melodie
kon verbreken door een plaatsing op een onbeklemtoond gedeelte
der melodie. Bij het fransche volkslied lijken meerdere melodieën,
wanneer men ze op een viool of fluit speelt, dood en dor; zingt
men ze op een fransche tekst met het typisch fransche vrije accent,
dan krijgt diezelfde melodie een ongelooflijke charme.
Op dit principe berust het fransche lied. De fransche componist
van een fransche tekst houdt daarmee rekening en mag bij vertaling
van het fransche lied rekenen op een compensatie; ieder uit het
fransch vertaald lied verliest een groot deel van haar losheid en
charme, doordat in de vertaling het accent niet wordt opgeheven,
maar integendeel: versterkt wordt. Dit laatste maakt ook de modernere psalmeditie van ACQUOY tot een al te log geheel. Men heeft
eeuwen achtereen de taak van den psalmvertaler noodeloos verzwaard door hem, tegen zijn Hollandschen aard in, te dwingen tot
het tellen van lettergreepjes; men heeft eeuwen achtereen de fransche melodieën geweld aangedaan door hun accent te verzwaren, in
plaats van deze af en toe te verzwakken.
Daar lag de fout!
Dat onder deze omstandigheden een praktijk van 200 jaren Datheen-gezang níet kon worden overwonnen ligt voor de hand.
Niemand minder dan Abraham Kuyper schetste de toestand aldus:
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,,Het langzame half-gillend, half-huilend zingen werd al meer en
meer regel, om den kerkganger, door maat en stembuiging minder
af-getrokken, door gerektheid en gedemptheid van toon meer on
verdeeld te kunnen doen letten op de woorden die hij uitgalmde." 1 β 2 )
Wel bleven voorloopig, ook na 1773, de meeste psalmuitgaven in
de oude rythmische noteering staan, maar op den duur moest deze
ongelijkheid van notatie en uitvoering leiden tot de volslagen ongerythmeerde psalmuitgaven, die in den loop der 19e eeuw het licht
zien. Ik bezit een exemplaar van de nieuwere psalmuitgave van
1854 (Brandt en Zoon, P. Proost, Amsterdam en Joh. Enschedé,
Haarlem), waaraan, in dezelfde band, is toegevoegd een herdruk
van de „Evangelische Gezangen om nevens het Boek der Psalmen
bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden" (uitgave van Brandt en Zoon, P.
Proost en Joh. Enschedé en bovendien van de Erven R. J. Schierbeek te Groningen en de Erven de Wed. M. van Heyningen Bosch,
1849), die op 6 September 1806 officieel waren goedgekeurd. De
Psalmen hebben de rythmische notatie bewaard; maar de Gezangen
die op de psalmmelodieën werden gedicht, in totaal 33 stuks, werden met rythmelooze melodieën uitgegeven, evenals de nieuwere
zangwijzen en de Fransche en Duitsche melodieën.
Het Recueil supplémentaire de cantiques pour le culte public recueillis
et publiés par La Réunion des Députés des Eglises Wallonnes des
Pays-Bas verschijnt in 1854 met de eenvoudige mededeeling: „Nous
avons écarté la forme rythmique".
Zoo trok men dan eindelijk de consequenties uit een degeneratieproces dat bijna drie eeuwen had geduurd.
De verwording was tenslotte, ook nog door de inlassching van
foutieve verhoogingen en verlagingen, zoo evident geworden, dat
de Algemeene Synode van 1892 aan Prof. J. G. R. ACQUOY, den
fijnzinnigen kenner van ons middeleeuwsche lied, opdroeg de kopij
te leveren voor een Psalmboek, dat de „herstelling der oorspronkelijke melodieën, zooals die gezongen werden in de dagen van Calvijn, op lange en korte noten" zou moeten brengen. Wel besefte
men toen, dat de oude melodieën „niet voor onze Psalmberijming,
maar voor de Fransche zijn geschreven", maar men trok uit dit
juiste principe al dadelijk deze foutieve conclusie: „Wil men de
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op verschillende plaatsen een wijziging ondergaan, d.i. nu eens
moeten lange kort, dan weer korte lang worden gemaakt".
We staan bij het werk dat Acquoy in Mei 1895 ter perse gaf, voor
een volslagen raadsel: in dit resultaat is de fijnzinnige verzamelaar
van ons oude geestelijke lied nauwelijks te herkennen.
1563
Kalm 16
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Dat zijn de beide fouten waarin Acquoy eenige tientallen malen
vervalt, fouten die ten slotte neerkomen op een fanatiek en smake
loos doorzetten van de 2/4 maat. Over het zetten van een verticale
streep na iedere halve noot kunnen we natuurlijk wel heenkomen;
maar dat de 2/4 maat wordt doorgehakt dwars door 3/4 en 6/4 heen,
en dat per se iedere syncopische slotfraze moest worden geëgaliseerd,
is noodlottiger en onverdraagbaar. Door de bewerking van Acquoy
keerde niet het rythme terug, maar haalde men de máát naar binnen, de dorre en geestdoodende maat, doorslaand, zonder eenige
elegance en zonder eenig leven. Het is dan ook te betwijfelen of het
zingen volgens de uitgave van Acquoy, zooals dit door Ds. H. C.
v. d. Brink van Zandvoort werd ingevoerd, een zóó groóte verbetering kon brengen, als men wel dacht. Er is in ieder geval nog steeds
geen verbetering te bekennen.
Voor ons volkslied had deze lijdensgeschiedenis, behalve de vernietiging van het rythmische gevoel, dit noodlottig resultaat: dat men
het langzame, getrokken gezang als het essentieele van het vrome
of godsdienstige lied is gaan beschouwen. Waar men ook komt, in
orthodox of vrijzinnig milieu, bij de Katholieken of bij de ReligieusSocialisten, overal vinden we de gevolgen van Datheen's Psalmen
Davids in het al te langzame en al te lijzerige gezang.
Het Calvinisme tastte de gemeenschap aan, die de groeibodem is
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van het volkslied ; het veroorzaakte door zijn starre ascetisme bij vele
Nederlanders een afkeer van vermaken, die geoorloofd geacht mogen
èn moeten worden. Dat het Calvinisme per se onmachtig is tot het
scheppen van een goed volkslied, zou ik hiermede nog niet durven
beslissen: uit het Calvinisme kán zeer zeker een mystiek worden
geboren, die tot volkslied kán worden omgezet; maar we zochten
tevergeefs naar een gerealiseerd resultaat: het aandeel van de Calvinisten is in ons volkslied-repertoire wel zéér gering.
Naast dit meer negatieve kwaad, staat het meer positieve van de
Datheensche psalmen: het lied dat het meest werd gedrukt en het
meest werd gezongen. Mij is geen voorbeeld uit de kunstgeschiedenis
bekend, waarin op meer onmeedoogende wijze de kunstaanleg van
een volk, door het systematisch wekelijksch inheien van brute fouten, met de beste religieuze bedoelingen, is verstikt en versmoord.

НЕТ INTERNATIONALISME
VI - HOE W E VEROVERD W E R D E N
Frankrijk en Italië waren de bakermat van rederijkerij en pastorale
poëzie, die een eersten slag aan ons volkslied toebrachten. Het kwaad
van de Datheensche Psalmen ontstond door een conflict met het
vrije accent van het Fransche lied. Wat er nog overbleef aan eigens
en aan goeds, werd in een overstelpende hoeveelheid buitenlandsche
melodieën opgeslurpt.
Dat we met WlRTH183) één oorzaak kunnen vinden in ,,die spekulative städtische Kultur, die an und für sich stets internationaler Art
ist und in Holland durch die ausschliessliche Entwicklung des Landes als Austauschland, als städtischer Handelsstaat, noch extremer
ausgebildet wurde", zal door niemand in beginsel ontkend kunnen
worden. Maar wanneer deze zelfde schrijver alleen aan de gedwongen sluiting van de Antwerpsche havens het behoud van het Vlaamsche volkslied wil toeschrijven en ons bovendien voortdurend wil
suggereeren — deels in strijd met eigen beweringen en profetieën — ,
dat het met onze nationale cultuur altijd hopeloos is geweest en
altijd hopeloos zal blijven, dan zondigt hij èn door eenzijdigheid,
èn door overdrijving en gebrek aan distinctie.
Veel van wat Wirth, met de duidelijke tendenz naar het bewijs van
een vooropgezette stelling, geschreven heeft, doet nóch bij zijn onderwerp: Der Untergang des Niederländischen Volksliedes, nóch bij
het onze iets ter zake. Zijn breed uitgewerkte stellingen over de herkomst van de polyphonie zijn buitengewoon interessant en waarschijnlijk niet onjuist, maar hebben met het volkslied als zoodanig
niets uit te staan. Wirth moest voor zijn stellingen wel een schuilplaats zoeken bij de polyphonie, omdat de oudste geschreven en
gedrukte bronnen ten duidelijkste bewijzen dat ons volk wel degelijk tot ver in de i6e eeuw een eigen lied heeft gehad: ik heb dat
n.m.m. in het voorafgaande (pag. 37-47) reeds duidelijk genoeg
bewezen en kom er dus hier niet meer op terug. We zullen het feitenmateriaal slechts voortzetten e n . . . langzamerhand het internationalisme, ten koste van het eigen lied, zien overwinnen.
In 1540 bedroeg de vreemde invloed nog geen 10%.
In 1575 verschijnt het Liedboeck van DlERYCK VOLCKERTSZ
COORNHERT; het bundeltje bevat 78 liederen. Laten we de 35
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psalmmelodieën buiten beschouwing, dan vinden we vijfmaal een
Fransche melodie voorgeschreven: „O combien est", ,,Je suis dishéritée", „ U n coeur vivant en langoureux désir", „Le bergier et la
bergiere" en „Susanne ung lour" en eenmaal ,,een Duytsche melodye
Ons vader goed in sHemels troon". In totaal dus 6 vreemde melodieën tegen 39 Nederlandsche, of 86% eigen.
In 1581 verschijnt de eerste druk van Een nieu Geusen Lieden
Boecxken; het schrijft, wanneer we de melodie van het Wilhelmus
„de wijse van Chartres" buiten beschouwing laten, slechts éénmaal een vreemde melodie voor: „La Vile Regne est accouche, eest
dung perroque".
In 1587 verschijnt „ T o t Bruessel / By Rutgher Velpius" het prachtige liedboekje van KATHARINA BOUDEWIJNS: Het Prieelken dec
Cheestelyker Wellusten. Het boekje bevat 53 liederen, waarvan niet
minder dan 20 liederen op 12 verschillende on-Nederlandsche melodieën werden gedicht; 10 fransche en 2 spaansche „nome digays mal
ay madre" en „era di maygio". We moeten hierbij opmerken, dat
Katharina Boudewijns als 12-jarig meisje naar Brussel was gekomen, doordat haar vader Adam Boudewijns tot Griffier van den
Raad van Brabant was benoemd, en dat zij op 30-jarigen leeftijd in
het huwelijk trad met M. Nicolaes de Zoete, die het ambt bekleedde
van „Secretaris Ordinaris Ons Heeren de Conincx, in zynder Maiesteyts Raede gheordineert in Brabant": dat verklaart de groóte hoeveelheid vreemde melodieën. Ondanks dit alles zijn de Nederlandsche liederen toch nog meer dan 60% van het totaal.
In 1592 bevat de derde druk van het Geusen Lieden Boecxken, behalve de reeds gemelde fransche melodie, nog „Noble François",
een duitsche „Bruyn smedelijn" = Brauns Mägdelein en een spaansche „Era di Majo", die ook reeds in de tweede druk van 1587
voorkomt: in totaal dus 4 vreemde melodieën voor 65 liederen:
94% is nog eigen.
Een zeer sterke vreemde invloed vinden we eerst in den DruyvenTros der Amoreusheyt van PlETER LENAERTS VANDER GOES
(1602). We vinden hier 11 maal een fransche melodie afgedrukt en
7 maal een engelsche. Overzien we de geheele bundel, dus met inbegrip van die liederen waarbij de melodieën alleen maar met een
naam werden aangeduid, dan ontsnappen er 27 aan onze controle,
doordat alleen werd aangegeven ,,ορ de wijse soot begint". Van de
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rest moeten 24 liederen op Nederlandsche melodieën gezongen
worden, 19 op fransche en 10 op engelsche: hier wordt het eigene
reeds door het oneigene overtroffen; het percentage daalt tot 4 5 % .
In 1617 verschijnt te Antwerpen bij Verdussen Het Prieel dec
Cheestelickec Melodiie. Het bevat op 41 melodieën slechts één
vreemde: „Fortune helas pourquoy"; het heeft evenwel een apart
aanhangsel van „Chansons Spirituelles en François", waarin 12
maal een fransche melodie wordt gebruikt en eenmaal een Nederlandsche: „Hierusalem ghy schoone Stadt" voor „Louons lenfant
grand Roy des Roys". Het boekje zelf schrijft nog 9 maal een latijnsche melodie voor.
In 1621 komt met STARTER'S Fciesche Lusthof een nieuwe invasie.
Het boekje bevat minstens 53 vreemde melodieën op een totaal
van 8 5 ; 16 fransche, 18 engelsche, 2 spaansche (?: „Balletti Espagnole", Lespagnole"), 4 italiaansche („Si tanto gratiosa", „Io canto,
io sonno, io ballo", „Questa dolce Serena", „La sorte ma pigliar")
en 3 duitsche („Bey dyr mijn harts", „ О myn Engeleyn, o myn
Teubeleyn" en „Pots hondert tausent slapperment"). De ver
houding van 53 op 85 is zeker nog geflatteerd, omdat verschillende
buitenlandsche melodieën reeds Nederlandsche namen dragen. * Het
geflatteerde percentage aan eigen melodieën is echter nog slechts
38%.
In 1626 levert ADRIANUS VALERIUS' Neder-landtsche
gedenckdanck het duidelijkste bewijs, hoe ver het buitenlandsche lied het
eigene lied had overwoekerd. Valerius is, in tegenstelling tot wat de
openbare meening er zoo graag van maken wil, het meest-on-Nederlandsche liedboek van onze heele zeventiende eeuw. Valerius wil ons
in zijn „Tafel" nog wel doen gelooven dat althans 14 liederen nog
aan de eigen liederenschat ontleend werden:
NEDERLANDSCHE STEMMEN:

Sal ick noch langer met heete tranen
Studentendans
Wilhelmus
Maximiljanus de Bossu
Hoort allegaer, hoe dat men klaer
* Vgl. : PROF. SWAEN, Engelsche Zangwgzen bij Hollandsche dichters, S tac te f.

in Neophilologus, Sept. 1935, deel 21, blz. эо νίκ.
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Ghy die my met u braef gehet
's Nachts doen een blauw gestarde kleet etc.
Het was een ryck mans burgers zoon, etc.
Hey wilder dan wilt
Windeken daer het bosch van drilt
Pots hondert duysent of Almande Pekelharing
O Heere geeft „soo lange leeft
Comedianten dans
Schoonste Nimphe van het Wout.

Maar ook dat is nog onjuist. Het,.Wilhelmus", ik kom er nog op
terug, staat al te sterk onder franschen invloed; ..Maximiljanus de
Bossu" is via Utenhove's tweede psalm aan Duitsche liederen ontleend; „Windeken daer het bosch van drilt" is de beginregel van
het bekende vers van Hooft, dat gezongen werd op „J'aimerai
toujours ma Philis"; „Pots hondert duysent oft Almande Pekelharing" is óf Duitsch óf Engelsch; de „Comedianten dans" is gelijk
aan „What if a daye, or a moneth, or a yeare"; „Schoonste Nimphe
van het Wout" is dezelfde melodie als „Quand ce beau printemps
je voy". Zoo blijven er slechts 8 Nederlandsche melodieën over op
een totaal van 76 liederen: het eigene bedraagt nog slechts 1 1 % .
Valerius' bundel geeft wederom het exces van een algemeen verschijnsel.
HOOFT gebruikte voor een totaal repertoire van 67 liederen, 35
maal fransche, 9 X italiaansche en 3 X engelsche melodieën. Het
eigene bedraagt maximaal 30%.
In 1631 verschijnt STALPAERT'S Extractum Catholicum, dat voor
ons onderzoek buitengewoon merkwaardig is, omdat de dichter
„aengaende de Toonen ofte wijzen der Lofzangen" ons mededeelt,
dat hij, om zijn drankjes en zalfjes gemakkelijker ingang te doen
vinden — „om ons recept te faciliteren" —, „niet de raerste, ofte
curieuste, maer de zoetste ende bekendste" melodieën heeft uitgezocht. Zoo blijken afgezien van twee latijnsche hymnen, in 1631
de volgende melodieën algemeen bekend te zijn geworden: „Pour
un plaisir, qui si peu dure", „Sus allons chez le Coiffier", „Cest
trop courir les eaux", „Fortuin helas pourquoy", „Orangée", „Courante Serbande", „Une fille de village", „Puisqu'au lieu de la douceur", „Adieu monde, adieu le bon temps", „Bienheureuse est un
ame", „Mon valet que peut il faire", „Sus, sus, sus, Bergers et bergerettes", „Mon coeur avoit arresté", „cruelle departire", „When
8
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Daphne did from Phebus fly", „Pavane d'Hispangien", „Ond' è
che l'aureo crine", „come posso morir", „o Vezzosetta e bella", „Si
tanto gratiosa", „Cara la vita mia", „Possa morir chi t'ama",
„Vezzosette Nimfe", „Sola soletta jo menevo". Ook hier is het
eigene tot 30% beperkt.
In hetzelfde jaar verscheen te Mechelen Den Boeck der Gheesteliiche
Sanghen van den Pater Capucijn LUCAS VAN MECHELEN, met 120
melodieën, waaronder 33 fransche, één engelsche en één italiaansche.
In 1637 komt HEEMSKERCK'S Batavische Arcadia; de dichter had
5 melodieën noodig: met 3 Nederlandsche was zijn repertoire uitgeput, de overige 2 kwamen uit Frankrijk.
In 1639 volgt D A N I E L JONCTYS' Roselüns oochies ontleedt met 21
liederen; 9 melodieën komen uit Frankrijk, 6 uit Italië; van de
resteerende 6 Hollandsche melodieën blijkt „Voochdesse van mijn
ziele" nog gelijk te zijn aan „Fortune hélas pourquoy". Het eigene
is hoogstens 30%.
In 1645 ziet BOLOGNINO'S Den gheestelycken Leevwercker Vol
Godturuchtighe Liedekens ende Leyssenen te Antwerpen bij Jan
Cnobbart het licht; het eerste deel van het liedboek van den Antwerpschen jongen die het tot kanunnik van de Kathedrale Kerk
zijner geboortestad bracht, bevat 71 liederen, waaronder 32 van
franschen oorsprong, 5 nieuwerwetsch-latijnsch en 1 engelsch. Het
percentage bedraagt ongeveer 50%.
Tusschen 1650 en 1670 wordt (te Leiden?) een manuscript samengesteld, dat een der belangrijkste bronnen zou worden voor onze
17e eeuwsche melodieënschat: het z.g. Luitboek van Thysius. Hier
blijkt de buitenlandsche invloed met een ontstellende duidelijkheid.
De uitgave van Dr J. P. N. LAND bevat 452 melodieën. Hiervan
vallen de no 167-288 buíten onze stof: het zijn bewerkingen van
psalmmelodieën, kerkelijke composities met latijnsche tekstaanduidingen en zelfstandige luitmuziek; bovendien onttrekken zich nog
41 dansnummers die geen andere aanduiding dragen dan Allemande, Branle, Gaillard e.d. aan onze controle. Van de overige 287
melodieën komen er al dadelijk 92 uit Frankrijk, 50 uit Engeland,
29 uit Italië, 5 uit Duitschland, 4 uit Spanje. De resteerende melodieën dragen weliswaar een Nederlandsche titel, maar komen zeer
dikwijls nog uit het buitenland. „Mijn ooghskens weenen" staat in
Theodotus' Paradijs (1621) als „Mijn ooghskens weenen oft Ga-
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Hard Itali", no 6 „Boter op de pensen" is een fransche dans die
reeds in ARBEAU'S Orchésographie van 1588 voorkomt, en zoo
zullen er nog wel meer gevonden worden. Op de 287 melodieën
zijn er dus maximaal 114 van eigen bodem, of maximaal 39%.
In 1682 geeft pastoor DE METSER van Leefdael, te Leuven bij Martinus Hullegaerde zijn Lof-sanghen ter eece van 't Alderheylighste
Sacrament ende van Onse Lieve Vrouwe; hij had slechts twee melodieën noodig, maar kon deze in het eigen land niet vinden: het
werd fransch import: „Mon berger soupire tousjours" en „Cessez
cher object".
Overzien we dit materiaal, dan kan nóch voor Noord-Nederland,
nóch voor Vlaanderen, de enorme overvleugeling van het eigen lied
door het oneigene en vreemde worden ontkend.
Vlaanderen komt later, en bereikt in een liedboek van eenigen omvang nooit die verregaande decadentie die wij aan Valerius' Gedenck-clanck moesten constateeren : de Nederlandsche melodieën
konden zich daar langer handhaven, omdat de geest en de traditioneele gebruiken er gevrijwaard bleven van de invloed van het Calvinisme. Het objectieve feitenmateriaal weerlegt de meening van
Wirth, dat de oorzaak „dass Flandren heute noch einen stark
volkstümlichen Charakter aufweisen kann, während das nord-niederländische (holländische) Volkswesen ganz verschwand", gezocht
zou moeten worden in het „Vorhandensein einer agrarischen Bevölkerung als Gegengewicht gegen jene internationale städtische
Kultur". Indien dat juist was, dan hadden we in Vlaanderen reeds
eenige eeuwen te voren een geweldige invloed van het buitenland
moeten bemerken: want langen tijd voordat de handel in Holland
van meer dan nationale beteekenis was, stond Vlaanderen reeds met
de geheele beschaafde wereld in contact. Juist Vlaanderen levert ons
het directe bewijs dat een volk met een bloeiende eigen cultuur het
contact met het buitenland niet behoeft te schuwen: er was reeds in
de 14e eeuw een voortdurende wederkeerige aanvoeling met Engeland, maar het zou ver in de 17e eeuw loopen, voor we de eerste
sporen van het Engelsche lied in Vlaanderen constateeren (1631
„Engelsche fouelle" bij Lucas van Mechelen). Uit het Noorden,
dat reeds lang was losgeslagen van het eigen lied, kwam de Engelsche
invasie naar het Zuiden: de schunnigheden van een Starter waren
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aan de invloed die het Engelsche lied verkrijgen zou, zeker niet
vreemd.
Dat Vlaanderen toch werd aangetast, heeft het te wijten aan de
rederijkerij, die er langer en heviger heeft gewoed dan in NoordNederland ooit het geval is geweest.
De belangrijkste vraag die oogenblikkelijk zich opdringt bij het
constateercn van deze buitenlandsche invasie, is deze:
BESTAAT ER EEN ZOODANIG VERSCHIL TEN OPZICHTE VAN DE
NEDERLANDSCHE MELODIEËN, DAT HET VREEMDE WERKELIJK
ALS HET ONEIGENE MOET WORDEN BESCHOUWD?

Ik meen deze vraag met een volmondig ,,ja!" te kunnen beantwoorden en hoop in de volgende bladzijden de bewijzen voor mijn stelling te leveren.
We moeten echter beginnen met een distinctie.
Het zal nooit mogelijk zijn een min of meer wiskundige formule te
vinden, waardoor we met absolute zekerheid de Nederlandsche
van de Fransche, Duitsche, Engelsche of Italiaansche melodieën
zullen kunnen onderscheiden; wat ik reeds zeide en nog zeggen zal,
heeft déze pretentie dus allerminst: er zijn imponderabilia, zeker in
musicis.
Bovendien moeten we er voortdurend op bedacht zijn, dat we
overal en in alle tijden melodieën zullen vinden die in meerdere landen thuis behooren. Dit is niet anders te verwachten, omdat we die
overeenkomsten op letterlijk ieder gebied moeten constateercn. Er
is verwantschap in taal en stam, in zeden en gebruiken, in godsdienst en klimaat: verwantschap van melodieën is a priori te verwachten en kan geen verwondering baren. Maar niet in de overeenkomsten ligt het essentieele van ieder der te vergelijken onderdeden;
het essentieele der te vergelijken factoren is veeleer in het onderscheidende gelegen. We moeten speuren naar het onderscheidende:
alleen zóó bestaat er een kans het eigene te vinden, dat waardevol is
voor de cultuur van ons volk.
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VII - НЕТ FRANSCHE LIED
Voor het Fransche lied is een lange verhandeling na alles wat we bij
de behandeling van het psalmrythme reeds hebben gezien, niet
meer noodig. We kunnen volstaan met het trekken der conse
quenties.
Het vrije accent van het Fransche lied brengt noodzakelijkerwijze
consequenties met zich mede voor de melodie en haar rythme. Het
vrije accent immers heft de voortdurende beklemtoning van steeds
weer dezelfde noten op: de melodie kan zoodoende, op zich be
schouwd, stijver zijn, zonder dat het geheele lied te log en te zwaar
wordt. Het vrije accent geeft aan het Fransche lied mogelijkheden,
die in het Nederlandsche lied slechts onder bepaalde omstandigheden
bestaan kunnen.
Zoo kent het Nederlandsche lied in de 3/4 maat naast elkaar de
vormen | J J | г„ \ J J |. Deze laatste vorm komt bij ons echter
vrijwel uitsluitend op het einde van de muzikale phrase voor: het
is niets anders dan een ritenuto, zooals dat op het einde van iedere
phrase altijd min of meer gemaakt wordt; midden in de muzikale
zin komt deze vorm óf zeer weinig of in het geheel niet voor. Als
voorbeeld gelde het slot van Valerius' „Wilt heden nu treden":

Het Fransche lied kent deze rythmische vorm in een ontstellende
frequentie. Reeds de Troubadoursliederen leveren daarvan een frappant voorbeeld; natuurlijk geldt hier wederom dat de notenwaarden
niet vaststaan, omdat het notenschrift a-rythmisch werd overgeleverd, maar toch klemt het argument, omdat geen enkele Nederlander aan deze interpretatie zou denken, terwijl het voor JEAN
BECK194) vanzelfsprekend is dit rythme te kiezen:

A pns αϊ qu'en chan-tarrt ploun,

Plus-quen nu-le

gui - se

JULIEN T I E R S O T ) reconstrueerde uit de talrijke missen die op
„l'homme armé" werden gemaakt, het oude volkslied in dit rythme:
186
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Eenige voorbeelden uit verschillende eeuwen:
XIV! EEUW , β 5/

„ XVtEEUW 1 ^

Rjura-voip le euer plus gay

Biau-té

pa - - ré -

XVI» EEUW
foni o-mours dor-mir ne puis.
XVII5EEUW ЪУ

_

1B

e

de va-loup

Trop реп-ser me

^

Qu'il y a de Son E-mi-nen-ce A-vee le def-funct c a r - d i - n a l .
Д^ XVllltEEUW^

E-vene зет-Ыеа-Ьгеfé-con-de

Ba-nis-sons d'i-ci l'hunneurnoi-re

le veux boire à ma U-seb-tc

Dit verschil komt zeer typisch tot uiting in het beroemde muzikale
duel van BANNIUS met BOËSSET over de „musica flexanima". Na
een uitvoerige correspondentie werd besloten, dat zoowel Bannius 191) als Boësset éénzelfde tekst „Me veux-tu voir mourir" zouden componeeren, om zoo in concreto op de ontstane verschillen
te kunnen ingaan. Vergelijken we daartoe de volgende regels
BOËSSET

L'ex-cez de топ α-mour et ce-luy de

І^^^гЩ,

la hai- ne

ГГЕІГ f r |,Щ

Lex-c£i de mon a-mouret ce- lui de ta

hai-ne

dan valt, bij alle andere verschillen, vooral op hoe stevig Bannius
de tekst op pooten heeft gezet: het regiment marcheert ferm; de
min of meer syncopische rythmiek van Boësset op „ta hai -" is door
een zware 4/4 maat ondervangen, wat m.i. niet op toeval berust.
Waarom Bannius' compositie mislukte, is wellicht nooit scherper
gezegd dan in den brief van den „Trésorier general" van 6 Dec.
1640:
„Premièrement on demanderoit volontiers comment et en
vertu de quoy Mr. Bannius hollandais s'est entremis de vouloir accentuer la langue francoise, qui ne Га jamais esté, du
moins en la pluspart de ses dictions, et nous la faire prononcer,
accentuer et chanter autrement que nous n'avons accoustumé...
Mais au contraire ne plus ne moins qu'un pedant de college et
qui ne hante pas le monde, ne connoist que son latin, de mesme
sieur Bannius s'attache oar troo à la quantité et aux accents
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des motz qu'il a accentuez à sa fantaisie... Ce qui monstre
bien que le Sieur Bannius ne possede pas la vraye phrase, douceur, force, et maniere de parler de la langue, et poesie francoise".
Het fransche lied heeft vooral in de 18e eeuw in ons land een tijdperk van groóte vereering doorgemaakt. Te voren was het fransche
lied geaccepteerd, maar men ging er niet al te trotsch op, en na
eenige decennia verdwijnen de fransche liednamen, om vervangen
te worden door den beginregel van een Nederlandsch liedje, dat op
de fransche melodie bekend was geworden. Maar in de 18e eeuw
geldt het fransche karakter voor een liedboek als een reclame:
De Nieuwe Haegsche Vingerhoet met het Utrechtsche Naeykussentjen, versiert met alderhande nieuwe strickjes en quickjes van de raerste fransche en Haegse snakerij en voysen
(=t 1 7 0 0 ) .

Journal d'Amsterdam ou choix de chansons françoises dédiée
au beau sexe (Amsterdam, W. C. Nolting, ± 1760).
Journal de la Haye ou choix d'airs françois (La Haye, Amsterdam, B. Hummel et fils, =t 1760).
Journal des Muses des Pays-Bas (Den Haag ± 1800).
Het was een ..Costelick Mal" in het quadraat.
VIII - H E T D U I T S C H E LIED
Van onze oostelijke buren heeft onze melodieënschat tot ± 1650
weinig of geen invloed ondergaan; dat is bij de inhoudsopgaven
van onze liedboeken reeds duidelijk gebleken: de invloed van
Duitschland staat aanvankelijk bij Frankrijk, Engeland en Italië
ver en ver ten achter. Een aanmerkelijke Duitsche invloed constateeren we eerst in T . SONNEMA's Basuin-Klank, vervattende eenige
Psalmen Davids Lof- en Feest-gesangen en Geestelike liedekens van
1661; Scheurleer" 2 ) wijst er op, dat in KORNELIS SWEERTS' Mengelzangen en zinnebeelden (Amsterdam, 1694) bij een zang uit den
,»Verliefde Rykaart" vermeld staat: ..Nieulijks door een zeer voornaam Meester uit Duitsland op Muzijk gestelt"; en in 1725 verscheen het Geestelijk Zielenvermaak van PETRUS MARTINI, dat uit
het Duitsch werd vertaald. De invloed van Duitschland is langen
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tijd tot een minimum beperkt gebleven en pas in de 19e eeuw —
maar dan ook met volle kracht — over ons losgebroken.
De karakteristiek van het Duitsche t.o.v. het Nederlandsche lied is
hierin gelegen: dat het Duitsche lied een grooter aantal tonen ge
bruikt, dat het, met een romantische overvloed, die geheel bij het
algemeene Duitsche karakter past, herhaaldelijk meerdere noten
boven één lettergreep plaatst, terwijl het Nederlandsche lied overwegend syllabisch is.
Een telling op eenige liedboeken en verzamelingen bewijst dit ten
duidelijkste. Bij deze tellingen heb ik de cadens, de melismatische
uitbreiding van een melodie aan het s l o t van de melodische zin,
buiten beschouwing gelaten, zoowel voor ons eigen land als voor
Duitschland.
BÄUMKER, Kirchenlied, deel 1: 8 0 % ; F. W. VON DlTFURTH, Fünfzig ungedruckte Balladen und Liebeslieder des XVL
Jahrhunderts,
Heilbronn, 1877 : 7 6 % ; Musicalische Geistliche Seelenlust Zürich,
David Beszner, 1713 : 70% ; Neues Gott und dem Lamm geheiligtes Kirchen- und Hausz-Gesang, Colin, Schauberg, 1741 : 9 i % ;
Neu bezogenes Davidisches Harpfen- und Psalter Spiel, 2.* druk,
Stuttgart, Mezlers, 1 7 7 7 : 9 4 % .
Het sterkste voorbeeld vinden we in het prachtige Jenaer Liederhandschrift, dat waarschijnlijk samengesteld werd door Friedrich
der Ernsthafte, die van 13 24-1349 landgraaf van Thüringen
was en markgraaf van Meissen: hier heeft bijna iedere v e r s r e g e l
meerdere ligaturen; het is in ieder opzicht 100%.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat we nergens ter wereld een
volkslied vinden dat geheel zonder melismatische versieringen werkt.
Ieder volk gebruikt bij tijd en wijle boven een of andere lettergreep
meer dan één noot. Maar dat de min of meer nuchtere Nederlander
van deze ,,overdaad" niet veel zal moeten hebben, klinkt direct al
waarschijnlijk en wordt door een paar cijfers geheel en al bevestigd.
Tegenover de geweldige percentages van het Duitsche lied zinkt
onze hoeveelheid ligaturen geheel in het niet; „Een Devoot ende
Profitelyck Boecxken": 36%, „Souterliedekens": 4 5 % . Vlak daarop treden vrij snel invloeden in werking, die een juiste beoordeeling
onmogelijk maken.
Ook bij deze telling zijn reeds vele factoren aan onze berekeningen
ontsnapt. Een lied met één ligatuur telt in onze telling even zwaar
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als een lied met i o ligaturen; wil men een bepaald aantal ligaturen
(b.v. 2 of 3 per lied) als normaal beschouwen, dan ontstaan weer
moeilijkheden door het verschil in lengte van de verschillende lie
deren; neemt men de versregel als norm aan, dan loopt men vast bij
ieder lied dat, naar rederijkersmanier, een groot verschil in de lengte
van de regels onderling kent.
Toch zal het algemeene feit, dat het Nederlandsche lied minder
neiging vertoont tot melodische versiering, niet ontkend kunnen
worden. Toen ik in 1929 mijn liedboekje Het Blonde
Riet1"3)
samenstelde, was ik mij van dit concrete onderscheid tusschen het
Nederlandsche en het Duitsche lied allerminst bewust: een eenvou
dig inzien zal de algemeene neiging tot syllabische melodieën, tot
strakke eenvoud terstond laten zien.
Ook onze polyphone liederen hebben een sterke tendens in dezelfde
richting. Dit geldt niet alleen voor de 25 driestemmige liederen uit
den Codex Add. Mus. 35087 van het British Museum" 4 ), waar
we slechts 5 melismatische liederen vinden, en Een Duytsch Musyck Boeck (Leuven-Antwerpen, 1572) 1 β 5 ) waar de ligaturen, be
halve in de cadensen, vrijwel geheel ontbreken, dit geldt evenzeer
voor de Madrigali a sei voci van JAN TOL (Girolamo Commelino,
Heidelberg, 1597) i e a ) , die toen toch reeds zeer langen tijd zijn
geboortestad Amersfoort verlaten had, zich in Italië had gevestigd
en daar het modieuze schilderen in tonen (no 4, op: „Zefiro torna,
e'l bel tempo rimena") reeds had geleerd.
Een zeer voornaam bewijs voor mijn stelling ligt in onze notenvoorbeelden op pag. 38-41 en 4 5 : bij gelijke melodische lijn is het
Nederlandsche lied bijna steeds syllabisch, eenvoudiger en krachtiger
dan het Duitsche.
IX - H E T ENGELSCHE L I E D
Over het Engelsche lied zijn we slechter onderricht dan over welk
ander Europeesch lied ook. Het is mijn taak niet dit te verklaren,
we volstaan met het constateeren van een feit, dat door niemand in
twijfel zal worden getrokken. Groóte standaardwerken ontbreken
óf geheel, óf verkeeren in zoo'η primitieven staat, dat zij voor een
grondige studie nauwelijks te gebruiken zijn.
Alleen het, betrekkelijk, gelukkige feit, dat de Engelsche invloed
pas in 1600 begint op te komen, maakt het ons mogelijk gebruik
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te maken van WILLIAM CHAPPELL'S Popular Music of the Olden
Time (London, Cramer, Beale and Chappell, z.j.)· Chappel's op
merkingen over de „Characteristics of English National Airs" (deel
II, pag. 789 vlg.) zijn evenwel zoo vaag, dat zij ons geen hulp
bieden kunnen.
De karakteristiek van het Engelsche lied kan m.i. èn in de melodische lijn èn in het rythme worden aangetoond.
Het Engelsche lied ís scherper van rythmiek. Dit blijkt allereerst
uit de frequentie van de figuur J~3~]

In direct verband hiermede staat het scherpe rythme JTj dat on
gewoon veelvuldig voorkomt:

Bij het betrekkelijk snelle tempo waarin het Engelsche lied gezongen
wordt, moet ook de syncopische tripelmaat als uitzonderlijk worden beschouwd:
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Wat de melodie betreft, ligt de karakteristiek van de Engeische
volksliedmelodie hierin, dat sprongen van een kwint, een sext, een
septiem en een octaaf veel meer voorkomen dan in ons lied. Onder
deze melodische sprongen werden alleen die meegeteld, welke binnen
de melodische zin voorkomen; de sprongen, die ontstaan door de
overgang van de eene fraze naar de andere, werden niet medegeteld.
Deze groóte melodische sprongen vinden we reeds in de English
Carols of the fifteenth Century from a Ms. roll in the library of
Trinity College, Cambridge die door J. A. FULLER MAITLAND en
W. S. ROCKSTRO bij de Leadenhall Press te London werden uitgegeven.
^"•'^ШRe-demp

forth

' Ш П " •>'

to Иомпш Ну

Aan CHAPPELL
beelden:

сг^

=**=

u

^ ф -^г

L=y«

=

to---ris He ask-etti nought but that 15 His No-wel now sing weall Our king went

200

Now God Al'-might-y down

hath sent

Ei-α Mor-tyr S t e - p h a - - n e

) ontleen ik bovendien nog de volgende voor

Terwijl het percentage liederen, dat sprongen kent van een kwint
en groo ter, bij Chappell 60% bedraagt, levert een telling op de
eerste 100 liederen van van Duyse's Het Oude Nederlandsche Lied
niet meer dan twintig procent. Beschouwen we de „Druyven-Tros
der Amoureusheyt", de eerste Nederlandsche bundel met een groo
tere Engelsche invloed, dan blijken 3 van de 5 Engelsche melodieën
de groóte melodische sprong te bezitten, terwijl de overige liederen
geen grooter percentage opleveren dan 1 3 % .
De melodische karakteristiek van het Engelsche lied loopt volkomen
parallel aan de eigenaardigheden van het Engelsche volksliedrythme: beiden verleenen aan het lied een onmiskenbare hoekigheid. Het Engelsche lied heeft een spitser karakter, het maakt plotse-
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linger vallen en keeringen dan den meer goedmoedigen Nederlander
eigenlijk lief is.
X - H E T ITALIAANSCHE LIED
Dat het Italiaansche lied een ander karakter heeft dan het Nederlandsche, is ons volk zich tot ver in de 18« eeuw bewust gebleven.
Dit blijkt uit de titels der liedboeken; zonder eenige schaamte diende
men het vreemde aan den Nederlander op, die het vreemde accepteerde omdat het nu eenmaal mode was:
Maendelyks Musikaels Tydverdryf, Bestaende in Nieuwe Hollandsche Canzonetten of Zang-liederen, op d'Italiaensche trant
in 't Musiek gebragt: met een Basso Continuo, meede zeer bekwaem om op de Clave-Cïmbael, Viool, Dwarsfluit, Hoboë
en andere Instrumenten gespeelt te worden. Door A. MAHAUT
en K. ELZEVIER. Amsterdam, A. Olofsen, October 1751Juni 1752.
Vervolg van het Musikaels Tydverdryf, Bestaande in Drie
Stukjes, Op de Italiaansche Trant in 't Muzyk gebragt, voor
de Basso Continuo en andere Instrumenten; door JACOB WILHELM LUSTIG, Organist van Martini Kerk tot Groningen,
Mitsgaders Schryver van de Klaare onwederspreeklyke Gronden der Inleidinge tot de Muzyk- en Spraakkunde. Amsterdam, A. Olofsen, z.j.
Verzameling van geestelyke gezangen uit verscheidene autheuren by een vergaderd, en op nieuwe zangwyzen gebracht naar
de Italiaansche en Hedendaagsche smaak, door JACOBUS DE
PASSIUS; deel I, Amsterdam, A. Olofsen 1767; deel II,
Utrecht, Pieter Haanenbrink, 1772; deel III, Utrecht, Samuel
de Waal en G. v. d. Brink, 1778.
De CL Psalmen met de Lofzangen, naar de nieuwste dichtmaat, als bevallige ariaas in den Italiaanschen smaak, op nieuw
saamengesteld muzijk gebragt. Amsterdam =h 1800.
Wat we, in dit verband gezien, denken moeten van Het Hemhutsche Nachtegaaltje (A'dam, 1757) met zijn „honderd nieuwe en
nooit te voren gedrukte airtjes", van De Vier muzikale Jaargetyden
(A'dam, 1757-1758, 4 din.) met de „nieuwe Hollandsche Zang-
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airtjes", van De Amstecdamsche Zangbcug (A'dam, 1761) met de
„verscheyde fraaye, zinrijke en vrolyken airtjes", lijkt me nogal
voor de hand te liggen.
Toch hebben we hier slechts met uitloopers te doen; de eerste aan
zet voor den vloedgolf van Italiaansche muziek, is reeds in het
allereerste begin der 17e eeuw te constateeren.
HUYGENS' muziekbibliotheek 2 0 1 ) vertoonde een overheerschendc
hoeveelheid van Italiaansche muziek:
A

Italiaensche en Franse Musijck, van 15. verscheyde Autheuren, 7 vol.
С Idem alle Italiaense, van 14. verscheyde Autheuren, 7
vol.
O Nervi d'Orfeo.
Ρ Musische Necove di Angelo Notari
S Compositien van 6. verscheyde Italiaense Meesters.
W
Tablature voor de Luyt, door drie verscheyde Italiaanse
Meesters.
G.G. Arie a voce Sola van 3 verscheyde Italiaensche Meesters.
K.K. Arie a voce Sola, door 16. verscheyde Meesters.
R.R. Madrigali a Due voci, 2 voi.
S.S. Cansonette a un et Due voci. M.S.
A 1 Balletti a tre voci Castoldi, 3 voi.
E 1 Vilanelle di Luca Marensio, 3 voi.
W 1 Madrigalli van Horatio Tarditi, Casentini et Facho, 5
voi.
X 1 Madrigali Spirituali d'Amaiano Olmi, 4 voi.
Y 1 Madrigali a 5 voci di Tarditi, 6 voi.
Ζ ι Madrigali a 2, 3, 4. et 5. Voci d'Amb. Cremonese, 5
voi.
A 2 Madrigali del Medesimo, a 1, 2, 3, 4, 5. et 6. 6 voi.
F 2 Madrigaletti a 3. del Cavaliere Merula, 4 voi.
G 2 Madrigali di Gio Rovetta Libro Terzo, 4 voi.
H 2 Madrigali di Martini Pesenti, 4 voi.
Wanneer Constantijn den Engelschen gezant Dudley Carleton naar
Londen vergezelt en bij Noël de Caron logeert, bezoekt hij tweemaal per week M. Biondi's College de Musiciens Italiens: „braves
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et gallantes gents", zooals hij ze in een brief van 12 Juni 1618
noemde. Op den 6àen Maart 1638 schrijft hij aan Constantin Sohier,
den aan Hooft geparenteerden Antwerpschen muziekliefhebber:
,,J'ay veu que vous ramassiez quantité de musique Italienne: et ne
se peut, que n'en soyez pourveu largement, depuis que vous travaillez à la belle institution de vostre fils. Dieu m'en a donné quatre,
dont les aisnez ne me satisfont pas seulement, mais devancent de
bien loin mes plus hardies esperances, en tout ce que ie demande à
leur basse enfance. La musique en est: et je puis dire qu'ils l'ont
dévorée en peu de moiz; jusques à mespriser les compositions ordinaires. C'est ce qui m'en faict rechercher de Venize pour saouler leur
curiosité de temps en temps. Vous cognoissez donq. Monsieur, les
auteurs qui à present y ont le plus de vogue: obligez moy, s'il vous
plaist, de m'en marquer quelques uns aveq leurs oeuvres: et nommément aussi de ceux qu'on estime en Madrigales sans basse continue.
La compagnie, qui à l'occasion de ces petits chantres naissants, me
void toutes les sepmaines, m'en presse de son costé; et vous en
obligerez toute une assemblée, qui, n'est pas des plus ignorantes".
HUYGENS' Pathodia sacca, et Profana (Parijs, Robert Ballard, 1647)
bevat 39 composities: 20 Pathodia sacra op Latijnsche teksten, 12
Pathodia profana op Italiaansche tekst en 7 op Fransche tekst.
Wat ,,le plus de vogue" was, dát interesseerde Huygens boven alles,
of, zooals hij op 5 November 1640 aan Boësset schreef: ,,ces belles
compositions que la voix du peuple n'a pas encore usées". Het
hoogste compliment voor de muzikale ontwikkeling van zijn kinderen, vond hij daarin gelegen dat zij ,,les compositions ordinaires"
reeds hadden leeren te verachten.
Reeds TlELMAN SUSATO had moeten ijveren voor een Nederlandsch
polyphoon lied, dat eigen rechten bezat naast die „in latijnsche,
walsche ende italiaensche sprake".
Wie op eenigerlei wijze met Italië in contact kwam, bracht Italiaansche liederen naar het eigen land mede. STALPAERT VAN DER WIELEN202) studeerde in Italië; in zijn Gulde-Jaec Ons Heeren Jesu
Christi... Op alle de Zonnendagen (1628) vinden we de volgende
melodieën: „Chi farà fede al cielo", „Dim mi donna crudel", „Se
pur ti guardo", „Sei tanto gratiosa", „Come posso morir", „Op
Noten van Cyprian de Rore", „Io vo gridando", „Cantava la più
vaga".
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Eenige decennia later is het reeds zóó ver gekomen, dat alleen het
Italiaansche wordt geaccepteerd. De organist-musicoloog QUIRIN
GERBRANDT VAN BLANKENBURG (1654-I 740) moest in zijn Elementa Musica (1729) tot deze bekentenis komen, die voor ons volk
allerminst vleiend is:
„Als ik over eenige jaren een stuk muziek van mijn maaksel
plag te vertoonen, dan was 't nooit prysbaer; het most van
verre komen om goed te zyn: maar als ik in de plaats van myn
naam van Blankenburg, Di Castelbianco, ('twelk 't zelfde is)
in 't Italiaans daar boven zette, dan was 't uitstekend". ^ 3 )
Het karakteriseerende van het Italiaansche lied t.o.v. het Nederlandsche, meen ik te mogen zien in de z.g. sequenz of Rosalie, de
herhaling van een melodische lijn op een andere, hoogere of lagere,
toon, in dezelfde stem. We zullen zien dat we hierin meteen een
verklaring vinden, voor het feit dat ons Rederijkers-lied de Italiaansche melodie zoo grif accepteerde. De sequenz heeft van Italië uit
een ware zegetocht over Europa gemaakt; de sequenz werd, wellicht via het madrigaal, tot een der markantste kenmerken van de
16e en 17e eeuwsche Italiaansche zang.
Een paar voorbeelden ontleen ik allereerst aan een bundel, die ook
deel uitmaakte van Huygens' muziekbibliotheek: Villanelle a tre
voci van LUCA MARENZIO 204) denzelfden componist voor wien
205
JOOST VAN DEN V O N D E L ) door het spel van DIEDRICK ZWELING
zoo'n vurige bewondering koesterde:

Ook bij andere componisten vinden we de sequenz dikwijls toegepast 2 0 '):
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Ij FALCONIMI

ft"· 7Ϊ ι Jj' J' J'
Vti-zo-set-tee

ι

cflrtT p u - p i l - l e M c o r - d e n - t i , c h i v'ho f a t - b a - v a - r e

CARISSiril

.

la-qn-mar

я
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1
! Ф
J' j г 1 J J f r J Г 1 г. г 'T g Г Г ^

d«' b u

гш

lu-un-h

ЛИ CESTI

più , non l a - q n - m o r più

T€-be , Ti-qli ,

A u - r e , a u - re

BONONCINI

t

Te-be, Fi-qli

A - m a n - d o p e - n e — ίζ

ma

eem-pi« v e — m e — ι

Bijna alle aan Italie ontleende melodieën, die in den loop der 17e
eeuw in ons Nederlandsche volkslied wisten door te dringen, hebben
één of meer Rosalie's.
1 VALERIUS sei ТАНГО бвдтюад

t ' G « n do»

QUESTA DOLCE SIRENA

« r - s t i c k t Was, w m i v e r q u i c k t

CHI SUERRt-SIAR CESIA

Son-dnHinqh, Dan ont-spnn-qm
Vooreen werk , Α«η sijn kerd^om

Wot d o i t h i j vojronslnml

qoel·) oen ol-len kant
сои

й

De na-re donck-re nacht Ons iij-ne mocht En qroo-te wijjlieijt leert

BLIJDEN REQUIEM

So'twuu-dt

ARRIDENDO SONANDO

Й

DE SWAEN

Tal-ltn Monden ver-slon-dtn ghetonden/

»IMMICHE DEL MlftJUOR

5d»or>tiEijdQin5-li/5dMrlHi)dC>Ttrt/5(hom-te)dOrnati
Q OCHE DILETTO

Jk voli dal de sen s t a t / sal slree-ken lot mijnbaet

I dACÍR ЫЛІО È OlLEITA

-va,vi-va,Sanc-taCae<i-li-a

I

1 ' [

Ι'

the droevujWHWiorhwiiyvfer-blijdisdiinusKr

UgedslEr-Va-der/TotVgedskF-Vidir

Ύ

I

.ft
I

1^ I

Gij lytdiMaqt^dicGodte-haegt

Vi-vo.vi-vo,v¡-

A QUESIO QUICE SVREMA дЯЕОРА ДН

.

fl SI TANTO SRATIOS»
I

't Be nou-dt Heit soude

AMAWLLI MIABELLA

Д Ц SÌBTE ΜΑ И61ІА>

W o e r d ' t n ^ e n e n Throo-nen.m MacWen

Al

DIMMI CHE DEL ПЮ

, SONATEMI UM BALLETTO

Jn uw slnjd/Gij ollijd

^lot

TUTTI VENIT'ARMATI

IR'U г

II

I

V I/ I

I I n

D* котіск von u vrthqen/omifllgm uj-neda-qui

Bij VALERIUS hebben alle Italiaansche liederen een sequenz; in
LUCAS VAN MECHELEN'S Bliiden Requiem van 1631 komt slechts
één Italiaansche melodie voor: deze bezit het kenmerk; uit WILLEM
DE SWAEN'S Den Singende Zwaan ontsnapt ons alleen de melodie
die als titel voert: „Gavotte Italiene. Ofte O Valenchiene" en hier
zou de Italiaansche afkomst alleen uit „Italiene" moeten blijken.
Gaan we alle melodieën uit Een Devoot ende Profiteluck
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van 1539 na, dan vinden we de volgende plaatsen, die zich krachtens de tekst-vorm voor een Rosalie zouden leenen:
ï

стп

.umuii
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^
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Ay-la-cy/ ay-locy/ ay lo су

CXLH

Vakly mi discoort/soeican ick niet voort

CLnn

Oat vinde ¡e nu pen-fect

SI is mi le sewdoer-trect
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vat 0 Wien blat
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- —-•—
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ccjuum

6au de qaude gaude gaude gaude

Ho die appariMt appamst

Van eigenlijke sequenzen vonden we slechts twee voorbeelden: no
CXLII en CLXIII; in alle andere gevallen wordt met een eenvoudige herhaling op gelijke toonhoogte volstaan, of krijgt de herhaling
van de tekstwoorden een geheel andere melodie. № CXLII is, zooals VAN DUYSE (I, pag. 419) terecht opmerkt een bedorven lezing:
in FRUYTIERS' Ecclesiasticus (no LIV, pag. 112) luidt de betref
fende passage als volgt:

Al in ver-sdwif^teci lont/ een Stadt vasten plai-sant^

Gaan we de heele ,,Ecclesiasticus oft de wyse sproken lesu des Soons
Syrach" (1565) na, dan vinden we op de 116 liederen slechts de
2 volgende voorbeelden van een melodische lijn, die met een sequenz
kan worden vergeleken:
XLIX

en qhij diel crijqht secrbedroeft ƒ weermeten ve^ioeft// Houl uwe woordt ƒ

Ten slotte één enkel voorbeeld uit Mahaut's „Maendelyks Musi-
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kaals Tydverdryf", dat, naar men zich herinnert, ,,ορ d'Italiaensche
trant" werd getoonzet (October 1751, n° 3 ) :

Emon-diP moog uw vlam --men blus-schen,kZal mij wel wach-ten

u - — te kus-schen

Het eigen Nederlandsche volkslied kent in den bloeitijd de sequenz,
die ons altijd min of meer geconstrueerd aandoet, niet: de sequenz
of Rosalie is in strijd met het motorische karakter van ons volkslied.
Alleen een decadente strooming als de Rederijkerij kon de sequenz
voor het volkslied met graagte accepteeren, omdat zij een schoone
gelegenheid bood voor het plaatsen van een grooter aantal rijmen.
Het zou natuurlijk onjuist zijn te beweren, dat onze polyphonisten
de sequenz niet hebben gekend, de sequenz die uit de imiteerende
sätze der polyphonisten logischer wijze wel moest ontstaan. Voorbeelden vinden we al bij Obrecht en Du Fay; maar opvallend is dan
wel weer, dat de sequenz er zoo buitengewoon zeldzaam is. Het
is wel zeer verschillend van de Italiaansche componisten der 16« en
17e eeuw, waar we om zoo te zeggen maar een pagina hoeven op
te slaan, om voorbeelden te over te vinden. Ook is het geen toeval,
dat we in de Madrigali a sei voci van JAN TOLLIUS (1597), die
zich in Assisi, Rome en Padua had gevestigd, voor het eerst een
overstelpende hoeveelheid sequenzen moeten constateeren.
XI - EENIGE D I S T I N C T I E S
Het vreemde lied is den Nederlander on-eigen, omdat het inbreuk
maakt op de eischen die het motorische karakter aan ons volkslied
stelt; zooals het Nederlandsche lied inbreuk zou maken op de
eischen die het motorische element aan het lied van Engeland,
Frankrijk, Italië en Duitschland stelt. Waarin de verklaring van dit
feit gezocht moet worden, behoeft hier niet nader te worden aangeduid. Ethnologische verschillen spelen een rol, naast invloeden
van klimaat en milieu, terwijl ook het verschil in taaitype (Romaansch, meer vocaal — Germaansch, meer consonantisch) vrij
zeker van belane ceacht moet worden. 207i
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Overzien we het resultaat van onze studie, dan vormt het Nederlandsche lied een soort van middel-evenredige tusschen het Duitsche
en het Engelsche: het is, doordat het meer syllabisch is, niet zoo
vloeiend als het Duitsche, terwijl het door een egaler rythme en
melodische lijn niet zoo hoekig is als het Engelsche. We zouden het
ook zoo kunnen zeggen: de Nederlander is minder romantisch dan
de Duitscher en minder flegmatisch dan de Engelschman. Frappant
is vooral, dat dit resultaat geheel en al bevestigd wordt door de
prachtige studie van ROBERT LACH20S), die uit gansch ander materiaal concludeert, dat het Nederlandsche volkslied tusschen het Duitsche en het Engelsche ,,ein vermittelndes Zwischenglied bildet, wie
in rein ethnographischer Hinsicht das holländische Volk selbst
zwischen dem englischen und deutschen Volke".
Ook wil het me voorkomen, dat een diepe uitwerking van Rutz'
rompstandentheorie voor de verklaring van de verschillen, die door
het motorische element in het volkslied ontstaan, van belang zal
zijn. Een diepere bestudeering van dit belangwekkende vraagstuk
kan hier evenwel niet tot mijn taak gerekend worden.
Ik kan dit hoofdstuk, over het onderscheidend-eigene van het Nederlandsche lied t.o.v. het lied der andere West-Europeesche volkeren, niet besluiten zonder er op gewezen te hebben, dat we
voortdurend moeten distingueeren, bij alles wat we in dit hoofdstuk hebben behandeld.
Ik heb mijn onderzoek moeten verrichten, zonder daarbij ook maar
over één grondige voorstudie te beschikken. Anders dan in min of
meer lyrische termen is er over het nationale karakter van het lied
nooit geschreven; mij is althans geen studie bekend geworden, die
in concreto zich met dit onderwerp bezig heeft gehouden. Methode
èn middelen èn materiaal moesten geheel zelfstandig bijeen gebracht
worden.
Dit heeft ten gevolge, dat verrassingen naar mijn stellige overtuiging
wel niet zullen komen, maar anderzijds toch geenszins uitgesloten
geacht moeten worden.
De Italianen hebben op de Engelsche vocale muziek zoo'n enorme
invloed uitgeoefend, dat vroeg of laat wellicht geconstateerd zal
moeten worden, dat eenige van de kenmerken die ík specifiek Engelsch noemde, ten slotte aan Italië zijn ontleend.
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Huygens trof in 1618 in Londen een gezelschap van Italiaansche
musici. Langzamerhand neemt de invloed van de „Musica transal
pina" zoo toe, dat CHAPPELL (II, pag. 474 vlg) over de toestand
onder Karel I (1625-1649), het volgende moest schrijven: „From
the introduction of Recitative — onder Jacobus I voor het eerst
door den Italiaan Nicholas Laniere gecomponeerd — began a fashion
for Italian vocal music, which in the latter part of the reign of
Charles I. was so predominant, that scarcely any other was esteeemed
by the upper class. They seemed to think that whatever was Italian
must be necessarily good; and that, if not Italian, it must be other
wise". Chappell verhaalt het even curieuze als karakteristieke geval
van Henry Lawes, die in 1650 een titel-lijst van oude Italiaansche
liederen op muziek zette: ,,set it to a varied air, and gave out that
it came from Italy, whereby it passed as a rare Italian song"!
MATTHEW LOCK klaagt er over in zijn voorrede op Litte Consort
van 1656; Christopher Simpson uit zich in denzelfden zin en
PLAYFORD, de man van de Dancingmaster, klaagt over het verdrin
gen van „our late and solemn musick, both vocal and instrumen
tal" door de „new Corants and Jigs of foreigners": ,,nor is any
musick rendered acceptable, or esteemed by many, but what is pre
sented by foreigners". CHARLES BuRNEY (1726-1814) had in zijn
Cenerai History of Music (deel III, pag. 119) reeds geconstateerd
dat zijn landgenooten „were not at first taught to admire the Music
of Italy by the sweetness of the language to which it was originally
set,
but by Italian madrigals with a littéral translation into
English adjusted to the original Music and published by N. Yonge
1588". Zoo vinden we „the Italian influence which showed itself
so conspicuously in all branches of art and Literature" 20i '), 00k in
de Engelsche muziek.
En daarmede zijn de invloeden waaraan de Engelsche muziek, zeker
sinds de 16e eeuw, heeft blootgestaan, nog niet uitgeput. Constantijn
Huygens schreef in den reeds geciteerden brief van 12 Juni 1618
nog: „Autres m'ont promis de me faire entendre la Musique de la
Reine, qui sont touts François avecques des voix admirables. Tellement que je me trouve ici entièrement en mon climat"; en Chappell
(II, pag. 476) zegt het: „So in Charles the Second's reign it was
first French music, then Italian music".
Engeland was zoo 00 denzelfden wee als Nederland: nadat het in
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de diepste grondslagen was aangetast door het Calvinisme, stond
het voor alle oneigene, buitenlandsche invloeden open.
Zoo is het niet per se uitgesloten, dat b.v. de gesyncopeerde 3/4 maat
van het Engelsche lied uit Frankrijk afkomstig is. Want overal waar
we een concreet antwoord zoeken op de vraag, waarin de buiten
landsche invloed nu werkelijk bestaan heeft, laat de litteratuur ons
in de steek. Voortgezette studies zullen evenwel aan het algemeene
resultaat van ons onderzoek, dat het eigen karakter van het Nederlandsche lied in concreto aantoonde, niet al te veel kunnen afdoen.
Tenslotte moet ik hier met de grootst mogelijke kracht waarschuwen
tegen overdrijving. In ieder land van West-Europa zullen we wel
eenige melodieën vinden, díe zeer goed passen in het kader van het
Nederlandsche volkslied.
En bovendien mogen we niet alles prijsgeven; het ,,vindicamus hereditatem patrum nostrorum" geldt ook voor het volkslied. Een
karakteristiek voorbeeld levert ons de geschiedenis van het Wilhelmus. 210)
De tekst vinden we voor het eerst terug in de eerste druk van Een
nieuw Geusen lieden boecxken van 1581 met de aanduiding ,,Na
de wijse van Chartres". Wat met deze wijs-aanduiding bedoeld werd,
is langen tijd een onderwerp van de hevigste debatten geweest, totdat VAN DUYSE in 1891 in het Nederlandsch Museum (Jaargang
XII, pag. 177) er op wees, dat daarmee een Fransch lied bedoeld
werd op het beleg van de stad Chartres, door den Prins van Condé
en zijne Hugenoten in den aanvang van 1568. Van dit lied vond hij
den tekst , , 0 la folle entreprise // du Prince de Condé" in de Recueil
de plusieurs belles chansons spirituelies van CHRISTOFLE DE BOURDEAUX (Parijs ± 1570) en de melodie ,,A la folle entreprise // du
Prince de Condé" in LM pieuse alouette avec son tirelire (Valencienne, 1619) voor het Marialiedje „Toujour toute ma vie".
T o t 1923 bleef de bekende melodie uit VALERIUS' Nedectandtsche
Cedenck-clanck van 1626 de oudste volledige Nederlandsche lezing,
daar het Gheestelick Paradiisken dec wel lustte heden (Antwerpen,
1619) van GuiLLELMUS DE PRETERE S.J., slechts de eerste maten
van de melodie weergaf. Aan buitenlandsche lezingen kende men,
behalve de reeds genoemde, een meerstemmige bewerking van MELCHIOR FRANCK: „Wilhelmus von Nassaue bin ich von deutschem
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Blut" (1603) en een Berlijnsche plano-druk van 1607: „Aus
Braunschweigischen stammen // ich Heinrich Julius" ,,in der Melodey: Wilhelmus van Nassawen bin ich von Teutschem Blut".
Het merkwaardigste was wel, dat de melodie in de allereerst-bekende
lezing pas 35 jaren na het ontstaan van het lied werd overgeleverd.
Uit deze feiten moest men wel concludeeren dat ons Wilhelmus op
een fransche melodie was gedicht; de overeenkomst van de fransche
en de nederlandsche lezing was te frappant:

Vooral in het tweede gedeelte met de typische invoeging van de
3/4 maat (Qui aimera 't on mieux — Een Prince van Oranjen) is
de overeenkomst Ie treffend, om aan toeval geweten te kunnen wor
den. Dat Valerius „La pieuse alouette" gebruikt heeft, blijkt trou
wens ook uit andere liederen (vgl. van Duyse II pag. 1683, 1696,
1699, 1710, 1756, 1779).
Zoo werd de Valerius-lezing algemeen als de juiste geaccepteerd,
door iedereen, behalve door van Duyse, die zeer goed besefte dat
de Valerius-lezing onjuist moest zijn. Wie probeert meerdere cou
pletten op die melodie te zingen, mòèt ervaren, dat hij op de allergrootste moeilijkheden stuit.
De knappe reconstructie die van Duyse uit de verschillende lezingen
samenstelde, werd voor een groot deel bevestigd door de prachtige
vondst van KOSSMANN, die in 1923 de oudste Wilhelmus-melodie
terugvond in de Deachdelijcke Solutien, gesolueert by vete ingénieuse
Componisten, die te Antwerpen in 1574 verschenen. Ik laat deze
melodie, met de reconstructie van VAN DUYSE hier volgen:
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De melodie van 1574 mag zonder eenigen twijfel voor de juiste
lezing gehouden worden; de melodie is zes jaren na het ontstaan
van het Wilhelmus genoteerd en neemt bovendien alle coupletten
zeer vlot op.
De melodie van 1574 staat aangegeven als „de wijse van Conde",
en geeft in deze richting dus een bevestiging van van Duyse's stelling over „O la folle entreprise". Maar toch hoeven we daarin thans
geen aanleiding meer te zien om de melodie aan Frankrijk af te
staan. We hebben hier een melodie, die misschien wel van fransche
afkomst zijn kan, maar toch een volkomen Nederlandsch karakter
draagt. We kennen geen enkele fransche melodie, die met de nederlandsche lezing gelijk gesteld kan worden; de oudste fransche lezing
komt bijna 30 jaar na de nederlandsche en wijkt dan op vele
essentieele deelen aanmerkelijk af.
V A N DUYSE (II, pag. 1642) wijst er niet ten onrechte op, dat de
melodie ,,De winter is ons verganghen" uit het Luitboek van Thysius een Wilhelmus-variant is, maar weet voor dit feit geen verklaring, die ons bevredigen kan (I, 3 4 3 ) ; het blijft een typische
factor, dat we voor een ise-eeuwsch lied een melodie gebruikt vinden, die klaarblijkelijk aan onze latere Wilhelmus-melodie verwant is.
Verrassende ontdekkingen zijn nog steeds te verwachten. Tusschen
Prins Willem en Condé heeft juist rond het eind van 1568, waarop
het Wilhelmus waarschijnlijk gedateerd moet worden, voldoende
contact bestaan om de naam der melodie van 1574 te verklaren. 211 )
Ieder generaliseeren is verderfelijk. Wirth constateert de buitenlandsche invloed en concludeert, door gebrek aan distinctie, tot het inter-
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nationale, nooit-volkomen-eigene karakter van onze melodieën. Ik
meen bewezen te hebben dat ons lied wel degelijk een eigen karakter
heeft gehad; wij moeten ons evenwel wachten voor een onbesuisd
doorredeneeren naar den anderen kant: ook uit het buitenland
kunnen melodieën komen, die zich geheel en al bij het Nederlandsche
lied aansluiten.

HET INSTRUMENTALISME
XII - GEZONDE ONTWIKKELING
Dat het muziekinstrument invloed uitoefent op de zang, kan niet
ontkend worden en behoeft in principe nog geen aanleiding te geven
tot een verkeerde vermenging van twee in wezen verschillende genres.
Er bestaat een instrumentale beïnvloeding, die niet in instrumentalisme ontaardt. De Wedda's op Ceylon hebben een gezang dat, door
het ontbreken van muziekinstrumenten, op een uiterst laag peil is
blijven staan; weliswaar bewijzen de Noord-Amerikaansche Indianen dat met zeer weinige en zeer primitieve instrumenten toch een
hoogere vocale cultuur kan worden bereikt 212 ), maar dat kan aan
de belangrijkheid van het instrument voor de ontwikkeling van het
toonstelsel slechts weinig afdoen. Het instrument, buiten het lichaam
van den mensch staand, kan allerlei bewerkingen ondergaan: het
instrument kon zich, om met CARL STUMPF te spreken „nach räumlicher Symmetrie" ontwikkelen, doordat men in de fluit op bepaalde afstanden gaten boorde, of doordat men in de Pansfluit bamboestokken van regelmatig dalende of stijgende lengte aan elkaar verbond. Door deze ontwikkclingsmogelijkheid kwam het instrument
verder dan de vocale toonschaal, die zich op haar beurt dan weder
aan de instrumentale toonschaal kon aansluiten.
Wij ondervinden nog dagelijks de invloed van het „Wohltemperierte Klavier", dat, met negatie van de mathematisch- en acoustischzuivere intervallen, ter wille van de modulatie door de kwintencirkel, het octaaf in twaalf niet geheel gelijke toonafstanden verdeelt. De kwint is te klein geworden, de kwart iets te groot en de
terts iets te groot; het zuivere gehoor moest wijken voor de eischen
die men aan de practische bruikbaarheid der instrumenten stelde.
Aan de invloed van het instrument ontkomt niemand; maar de ongezonde en tegennatuurlijke overheersching, die het schamele restje
van het volkslied omlaag zou halen, was waarlijk niet te excuseeren.
Het vocale is steeds gebonden aan de physieke gesteldheid van den
zingenden mensch: de geluidssterkte (pianissimo en fortissimo) is
aan bepaalde grenzen gebonden, de lengte der frazen is afhankelijk
van de long-capaciteit, de snelheid in de opeenvolging der tonen is
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afhankelijk van de spieren der spraakorganen; leeftijd en geslacht
vormen factoren van het allerhoogste belang, de toonhoogte heeft
naar omlaag en naar omhoog vrij scherp getrokken grenzen, terwijl
bepaalde intervallen-reeksen, als het Ho-jo-to-ho van Wagner's
Walküren, niet dan door de allergrootste oefening te maken zijn.
Voor den normalen West-Europeaan is de normale stemomvang niet
veel grooter dan een octaaf: de gesteldheid van ons spraakorgaan
laat een aanmerkelijk grootere omvang niet dan door de geduldigste
en langdurigste oefening toe; sommige volkeren, b.v. de Bellakula-, Pawnee-, Hopi-, en Zuni-Indianen, de Mongolen en de
Wayanamwezi halen een omvang van і г octaaf en meer. Voor den
ongeschoolden West-Europeeschen zanger kan een muzikale phrase
niet langer dan ongeveer 15 seconden duren.
Het instrument biedt bijna onbegrensde mogelijkheden. De stunteligste violist en luitist haalt twee octaven plus een terts; ieder
pianistje heeft meerdere octaven ter beschikking, terwijl ook de
fluitist zonder al te veel oefening ver boven den omvang der menschelijke stem uitgaat. Het voornaamste onderscheid met de vocale
muziek ontstaat echter, doordat het instrument met de vingers wordt
bediend, waarvan het spierstelsel door een voortdurend en veelzijdig
gebruik aanzienlijk beter ontwikkeld is dan de altijd min of meer
trage spieren van keel en mond. Het aanhouden van een toon is op
een strijkinstrument een klein kunstje, terwijl ieder instrument een
rappe opeenvolging van tonen mogelijk maakt. Wat voor de vocale
muziek slechts door langdurige oefening onder kostbare leiding
bereikt kan worden, is op het instrument vrijwel binnen ieders
bereik.
Het motorische karakter bindt het lied aan de physïeke eigenschappen van den actieven zanger, die, zingend om het genot van het
zingen zelf, op een buitengewone behendigheid nauwelijks prijs zal
stellen: het lied blijft daardoor sterk gebonden aan het eigen volk.
De instrumentale muziek kent deze strikte gebondenheid niet: zij
beschikt over mogelijkheden die buiten den mensch omgaan, die
meer technisch-georiënteerd zijn, en is, behoudens eigen coloriet en
eigen melodiek (beiden in eng verband tot de vocale volksmuziek)
meer internationaal van karakter. Niet gebonden aan het woord, dat
het individueelste eigendom is van ieder volk, kan de instrumentale
muziek zich over een grootere volksgemeenschap uitstrekken, zon-
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der daardoor het karakter van ieder musiceerend volk in ernstige
mate in gevaar te brengen. Wanneer de oudste instrumentale muziek
in gedrukten vorm verkrijgbaar wordt, dan snelt zij geheel WestEuropa over, en tegen dit internationalisme kunnen, binnen bepaalde grenzen, nauwelijks bezwaren worden ingebracht.
Waar we wel bezwaren tegen moeten maken, en bezwaren van den
ernstigsten aard, is tegen de invloed die de specifiek instrumentale
techniek ging uitoefenen op de melodievorm van het lied, dat alleen
de eigen vocale eischen als wet te accepteeren had. Daar worden
grenzen weggevaagd, die door de natuur zelf zijn aangegeven.
De oudste voorbeelden van Nederlandsche instrumentale muziek
vinden we in:
Het derde musyckboexken begrepen int ghetal van onser nederduytscher spraken, daer inne begrepen syn allerhande danserye,
te vuetens Basse dansen, Ronden, Allemaingien, Pauanen ende
meer andere, mits oeck vyfthien nieuvue gaillarden, zeer lustich ende bequaem om spelen op alle musicale Instrumenten,
ghecomponeert ende naer dinstrumenten ghestelt duer TlELMAN SUSATO, Int iaer ons heere M.D.L.I." ^ 3 ) .
Vergelijken we dit bundeltje met de bundels meerstemmige Nederlandsche composities van verschillende auteurs, die eveneens in 1551
onder den titel Het ierste musyck boexken en Het tvueeste musyck
boexken door Tielman Susato ter perse werden gelegd, dan kunnen
we eenerzijds volkomen instemmen met de meening van SCHEURLEER, dat deze composities „onmiddellijk den invloed van den vocalen stijl" verraden, om anderzijds in twijfel te geraken over diens
uitlating, als zouden ,,deze stukken zoo weinig specifiek-instrumentaal gedacht zijn, dat men ze zonder eenige verandering den zangers
kan voorleggen." Wat Scheurleer hier zegt, gaat aanmerkelijk verder
en is onjuist: de 16« eeuwsche zanger zou zich, nog afgezien van
de meer homophone stijl der danscomposities, voor een geheel
vreemde ,,zang"-stijl geplaatst zien.
Invloed van de zang-composities hoeft ons niet te verwonderen:
A L F R E D EINSTEIN 2 1 4 ) moest voor HANS GERLE'S Musica Teasch
(Nurenberg, 1532) hetzelfde constateeren. Maar uit het constateeren van een, desnoods sterke, invloed behoeft nog geen gelijkheid
te volgen.
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Herhaaldelijk vinden we figuraties, die rond 1550 in de vocale
muziek 2 ") nog onbekend waren:

De melodieën kennen de groóte melodische sprong volop; zij overschrijden de toonomvang van de none, waaraan de polyphonisten
zoo rigoreus de hand hielden, meerdere malen; zij kennen ook de
sequenz, wat ons van den uitgever van madrigaalcomponisten als
WlLLAERT en CYPRIAN DE R O R E nu niet zoo sterk behoeft te verwonderen.
Hetzelfde kan in nog sterkere mate gezegd worden van de 15 Nederlandsche instrumentale composities uit ZACHARIAS FÜLLSACK en
CHRISTIAN HILDEBRAND'S Auserlesene Paduanen und Galtiarden
(Hamburg, Philip von Ohr, 1607 en 1609). DR WlRTH216) geeft
niet veel bewijzen voor zijn meening dat deze composities onder
Engelsche invloed ontstaan zijn; 14 van de 15 (alleen de eerste
Paduana van BENEDICT GREP uitgezonderd) kennen het groóte
interval, maar het valt te betwijfelen of dit argument ook in de
instrumentale muziek kracht van bewijs heeft. De stemomvang
wordt herhaaldelijk overschreden, terwijl zoowel MELCHIOR BORCHGREVING als BENEDICTOS GREP en NlCOLAUS GlSTOW de sequenz
rijkelijk gebruiken.
Het z.g. Muziekboek van Anna Maria van Eijl, een manuscript van
1671, 217 ) geeft ook buíten de variaties talrijke voorbeelden van onvocale figuraties. In den Hortus musicus van den Deventer meester
JOHANN ADAM R E I N K E N 2 1 8 ) ( 1 6 2 3 - I 7 2 2 ) , onder duidelijken invloed van GORELLI ontstaan, is tenslotte ieder verband met de
vocale muziek totaal verdwenen.
Zoo ging ook in ons land de instrumentale muziek haar eigen gang,
volgens eigen wetten en met eigen ontwikkelingsmogelijkheden.
Maar des te fataler ook was het, dat de vocale muziek zich door
deze principieel anders gegroeide muziek liet beïnvloeden.
XIII - ONGEZONDE INVLOED
In ons land zou vooral de luitmuziek aansprakelijk worden voor
vele ernstige verminkingen van rythme en melodie. De luit kent geen
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mogelijkheid tot het aanhouden van langere tonen, en „dit verpligte
staccato", zegt LAND21"), „leidde, evenals op het klavier van die
tijden, tot een herhaald aanslaan en aanhoudend passagewerk". De
liefde van den 17de eeuwer voor de barokke krul heeft wellicht ook
haar deel gehad in de liefde voor de luit. CHAPPELL (II, pag. 393394) slaakte over de DoWLAND'sche luit-manuscripten van Cambridge de verzuchting: „ T h e two lute copies seem, like many others
in the same manuscripts, to have no tune in them. They are probably pieces constructed upon the ground or base of the air, to shew
off florid passages on the lute. I have constantly found melody
sacrificed in that way, both in lute and virginal music". Ook LAND
beklaagt zich ernstig over de groóte moeite die het hem kostte om
„uit hare veelvuldige versieringen en variatiën den zang op te delven, wanneer men geene bronnen ter vergelijking bezit. Soms is het
zelfs niet meer dan een geraamte der melodie dat ons wordt aangeboden, of anders op den grondbas alleen is een gansche toestel van
coloraturen opgebouwd, waaraan de speler zijne bedrevenheid kan
toonen".
Land zocht dus naar de melodieën die aan de luitbewerking ten
grondslag lagen. Onder no 8 geeft híj een melodie getiteld „Compt
ghy ghesellekens coene", die, naar Land zelf opmerkt, onder n° 106
voorkomt als „L'homme armé". Een vergelijking geeft eenig inzicht in de wijze waarop de luitmuziek tot verminking van het
origineel kan leiden:

Bovendien vinden we in no 8 de volgende cadens, waarvoor in no
106 iedere correspondeerende noot totaal ontbreekt:

Figuraties kunnen overal ontstaan; de smaak of de willekeur van
den luitspeler is de eenige beslissende factor.
In dit verband krijgen eenige détails van de Wilhelmus-melodie van
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Valerius een zeer verdacht karakter. Ik laat deze passages, aangeduid
met ·
, hier volgen, met er onder de transscriptie van
VALERIUS' luit-tabulatuur.

De nader-aangeduide passages komen, blijkens de groóte, vergelijkende tabel van F L . VAN DUYSE 2 2 0 ), in geen enkele andere lezing
van de Wilhelmus-melodie voor: zij zijn door de luit ontstaan. Het
kleine figuurtje in maat 3 vinden we nog op één plaats t e r u g . . .
in het l u i t boek van Thysius.
Lied en begeleiding werden natuurlijk tegelijkertijd uitgevoerd. De
gewone mededeeling op de titelpagina's der vocale liedboeken: „seer
lustich om singhen, ende spelen op alle instrumenten" 221 ) werd
door NlCOLAES V A L L E T 2 2 2 ) bij de uitgave van zijn luitboek Een
en twintich Psalmen Davids (Amsterdam, 1615) zeer nadrukkelijk
veranderd in „ghestelt om te singhen ende spelen tsamen". Ten
laatste vergroeiden lied en gefioretteerde begeleiding zoodanig, dat
men lied en instrument niet meer onderscheiden kon.

iSponvítfeguliixWmdtMer gespuys

wce-nen srf al

dai dag

Stut n u m le---vai e l veuJnei

Niet de luit alleen oefende een decadente invloed op de oude melodieën uit, maar ook de fluit en de viool. MATTHEW LOCK22e) moest
in het voorwoord van zijn Litle Consort of three parts, containing
Pavons, Ayres, Cotants, and Sarabands, for Viols or Violins reeds
schrijven: ,,Ι only desire, in the performance of this Consort, you
would do yourselves and me the right to play plain, not tearing
them in pieces with division, — an old custom of our country
fiddlers, and now, under the title of à la mode, endeavoured to be
introduced"; en CHAPPELL (deel II, oae. 706) moest hetzelfde ook
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van de fluitspelers getuigen: „Our old fiddlers and pipers certainly
took simple grounds or bases, and formed tunes upon them by
making what was called division (i.e., variation) upon those bases".
Hoe de ,,Hand-Viool, de Fluydt en Haubois" aan de versieringsmanie medewerkten, blijkt duidelijk uit de speciaal voor deze instrumenten uitgegeven Oude en Nieuwe Hottantse Boeren Ketjes en
Ccntradansen" (P. Mortier, Amsterdam, ± 1799)· Ik moge met
één enkel voorbeeld volstaan. 2!!7 )
A
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Wat Valerius nog min of meer ongeschonden bewaarde, wordt wel
door anderen vernield.
Na het voorgaande zal één enkel voorbeeld uit het Muziekboek van
Anna Maria van Eyl wel voldoende zijn, om aan te toonen, dat ook
de oud-nederlandsche klaviermuziek door haar versieringstendenzen
niet gunstig op onze vocale muziek heeft ingewerkt:
HET PRIEEL (1609) ' ^ 1

V¿

«Л г

-lieh Beth-le- em

^т

duij - sent

^ ^ f
ver - eert

ba-

Aanvankelijk bleef deze versieringsmode het eigendom der hoogere
standen, maar op den duur zinkt ook dit „Kulturgut" naar de
„lagere" klassen af: het wordt eigendom van het volk. Misschien
heeft ENSCHEDÉ gelijk wanneer hij in de Wilhelmus-debatten ervoor
waarschuwt den Gedenck-clanck voor hèt specimen van het volkslied aan te zien, maar wanneer ik de on-Hollandsch gemaniereerde
aanvang van de melodie voor VoNDEL'S Rey van Ktaerissen:

0

Kers -

nacht, schoon-dsr dan de do

achtereenvolgens terug vind in het Amstetdams

qhen /

minne-beeckie
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(1645). Christelyck Vermaeck (1645), Haeclemsche somer-bloempjes (1646), Plichtrijmen (1649), Den Singenden Zwaan (1655),
Urania (1656), Evangelische leeuwerck (1682), Lodensteyn's Uytspanningen (1695) en in SWEERTS' Innedykke zieltochten van
1702, dan kan van een uitgesproken aristocratisch karakter niet
meer gesproken worden. De melodie is in het volkslied doorgedron
gen, de barokke krul heeft werkelijk het v o l k s l i e d aangetast.
Zeker, vele afwijkende passages kunnen ook via het Engelsche lied
zijn ontstaan (te groóte melodische sprongen en te scherp rythme),
althans wanneer we de melodie op zich beschouwen; maar wanneer
we deze passages zooals bij de vocale muziek geëischt mag worden,
in verband met den tekst bezien, dan zijn deze meiismen zoo leelijk
en wanstaltig overbodig, dat het ontstaan door vocale invloeden
niet meer te verklaren valt. Slaan we er dan het standaardwerk van
ROBERT LACH220) op na, dan blijkt het eerste meiisme inderdaad
niets anders te zijn dan een uitgeschreven „backfall", zooals CHRISTOPHER SIMPSON die beschreef in zijn Chelys minuritionum or the
division
violist"
(London, 1667).
Aan de invloed van het instrumentale musiceeren ontleende het
volkslied in het laatste gedeelte der 17e eeuw een maniakale gewoonte, die, alhoewel in de allerhoogste mate strijdend met het
vocale, tot ver in de 19« en zelfs tot in de 20e eeuw toe, zou blijven
bestaan: de T O N M A L E R E I .
Het oudste voorbeeld van schildering met tonen gaat tot ver voor
Christus terug: ,,Bei den delphinischen Wettspielen pflegte von den
F l ö t e n s p i e l e r n der Kampf Apollons uit den Drachen musikalisch dargestellt zu werden" 2 3 0 ), waarbij speciaal voor dit doel
uitgedachte melodieën werden gebruikt. Iets later (285-246) brengt
een zekere Timosthenes uitgesproken programmuziek: het eerste
gedeelte geeft weer hoe Apollo de plaats van den strijd keurt, in het
tweede roept Apollo den draak, het derde deel „stellt den Kampf
selber dar, wobei am Schlusz die F l ö t e n * in einer besonderen,
Odontomus genannten Vortragweise, das Zähneknirschen des vom
Pfeile des Apolls getroffenen Ungeheuers ausmalen", terwijl de
* Latere onderzoekingen hebben bewezen, dat het instrument meer op een klarinet
geleken heeft.
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laatste deelen Apollo's zegepraal en zijn dans om de Goden te
danken weergeven.
In de vocale muziek is eeuwenlang van een werkelijke schildering
nauwelijks sprake. Het Gregoriaansch kent deze methode van indruk-maken-op-den-toehoorder geenszins: soms valt weliswaar een
dalende melodische lijn op een woord dat het begrip van zinken of
afdalen omsluit, maar tegenover deze vrij zeldzame passages kunnen
we altijd eenige tientallen fragmenten zetten, waarin van een gelijkopgaan van tekst en melodie geen sprake is.
Het oude volkslied was te motorisch, het was al te zeer op de pure
pret van het actieve zingen ingesteld om tot eenige toonschildering
te geraken. Onze polyphonisten hadden technisch alle mogelijkheden
tot programmamuziek in hun hand, maar de allergrootsten hebben
in deze richting nauwelijks bewuste pogingen gedaan. JOSQUIN DES
PRES, onze grootste polyphonist, heeft de toonschildering nooit bewust toegepast; en ook de veelgeciteerde meesters MATTHIAS HERMANN, NICOLAS G O M B E R T , C L É M E N T JANNEQUIN kennen geen
programma-muziek in onze beteekenis. Zij hebben er bewust naar
gestreefd, de eerste in zijn ,,Battaglia Taliana", GOMBERT in de beruchte „Chant des oiseaux" en JANNEQUIN in een heele reeks van
composities: „La guerre", „Le caquet des femmes", „Chant des
oiseaux", „La chasse", „La reduction de Boulogne", „La bataille
de Reuby" etc. etc.
M a a r . . . „das Charakteristische liegt lediglich im Text mit seinen,
den darzustellenden Geräuschen willkürlich nachgebildeten Lauten.
Der Musik würde man ohne Kenntnis des Textes ihre Bestimmung
unmöglich anmerken".
NICOLAS G O M B E R T gebruikte voor zijn „chant des oiseaux" deze
tekst: „tar tartartartar, friaututu, friaututu, qui la ra, qui la ra,
ruit ruit," en „tututututu, vele су vele су, friau friau, qui la ra,
qui la ra, cuti, cuti."
Met CYPRIAN DE KORE (1516-1565) krijgt het Madrigaal een on
miskenbare neiging tot toonschildering: „eine merkwürdige Jagd
nach malerischen oder bildlichen Wendungen, an der die ästhetische
Theorie des Zeitalters von der „imitazione della natura" zweifellos
ihren Anteil hat", zooals ALFRED EINSTEIN in zijn prachtige artikel
over das Madrigal*31) terecht heeft opgemerkt.
Maar al zette STALPAERT VAN DER WIELEN één zijner liederen uit
10
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het Guide-Jaec ,,ορ Noten van Cyprian de Rore", al waren com
posities van BALDASSARE DONATO en LUCA MARENZIO via Antwerpsche drukken verspreid en al vinden we in Urania den laatsten
componist ook geciteerd, van een d i r e c t e invloed van het Madri
gaal op het volkslied was geen sprake. Het madrigaal is onvolksch;
EINSTEIN zeide het aldus: „Das Madrigal wurzelt gar nicht im
Volksgeist, und ist doch „gesund", wenn auch von einer aristokrati
schen, nicht durchaus robusten Gesundheit".
Van een zingen van het madrigaal door het volk was geen sprake:
het bleef het onbetwistbare eigendom van den aristocraat en is door
het volk wellicht nooit beluisterd; naast den aristocraat kwamen
alleen de muziekcolleges in aanmerking: TOLLIUS droeg zijn Madri
galen aan een Amsterdamsch muziekcollege op: „Inclito Amsterdamensium Musicorum Collegio Optime de Se Merito", maar kwam
ook daardoor niet met het echte volk ín contact. T o t ongeveer 1700
is iedere bewuste toonschildering aan ons volkslied geheel vreemd.
Wel vinden we I. V. Vondels Kruisbergh en Klaght over de tweedraght der Christe Princen. Op Musyck gebraght door CORNELIS
232
PADBRUE (1640)
) o.m. de volgende passages die duidelijk schilderende tendenzen verraden:

den ge-vloch

ten door-tw-krans

maar ook van Padbrué ging geen invloed op het volkslied uit.
Eerst na de oprichting of vestiging van opera-gezelschappen
komt het schilderende element in het volkslied zijn plaats veroveren:
daar werden mogelijkheden ontdekt door het volk, die vroeger
alleen vermoed werden door de aristocratie en den vakman. Zuiver
instrumentale programmamuziek ontbrak bij ons geheel en al;
Engeland was reeds in de eerste helft der 17e eeuw voorgegaan met
de composities van JOHN MUNDAY in het
Fitzwilliam-VirginalBook, een soort van fantasieën met opschriften als „faire wether",
„lightning", „thunder", en Italie was gevolgd. De opera werd voor
den Nederlander het eerste specimen van „Tonmalerei".
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Zinlooze ornamentiek had men reeds zoo veel in de gekunstelde
zangen dier dagen gehoord, dat een g e z a n g , waarin de fioretturen
eenigen zin hadden, niet meer als zoodanig kon worden herkend.
SCHEURLEER233) citeert als karakteristiek voorbeeld het gezang ,,Ο
wat Straalen Schieten d'oogen!" uit KORN. SWEERTS' Mengetzangen en zinnebeelden (Amsterdam, 1694):

Die

er dofl-len, van

die booqen

J

der іэ een - min

ne-sdi¡dtf.

Er was een werkelijke stoot noodig, een voor ons land baanbrekende daad om van deze dwaasheden te komen tot een gezang, dat,
wat voor slechts er dan ook van te vertellen zou vallen, toch zinvol zou zijn door een begrepen toepassing van de coloraturen.
Die stoot kwam via de instrumentale, illustratieve muziek van de
opera, of van wat zich als opera beliefde aan te dienen, en kon
slechts te heviger worden aangevoeld, omdat het simpele zangspel,
dat er aan vooraf was gegaan, de instrumentale muziek hoogstens
als harmonische ondersteuning van de zang had gebruikt.
Veel gedrukte specimina van deze uiterst primitieve opera's zijn ons
niet bewaard gebleven. In 1680 verscheen te Amsterdam het Vredespel. De Tnomfeerende Min, door BUYSERO bij gelegenheid van de
vrede van Nijmegen in 1678 gedicht: „een schetze... om iets grooters op die wijze, met meer naauwkeurigheid en tijd bedacht, op ons
Nederduits Tooneel te brengen; om allengs op het voorbeeld van
Italianen en Franssen... d'aanschouwers met vermaak te stichten".
De schouwburg kan er volgens Buysero's meening slechts bij winnen, ,,al was daar geen andere reden toe, alsdat de nieuwsgierigheid
van zooveel veranderingen in Muzyk, versiersels van Tooneelen,
Dansen, etc. en het zweemsel naa d'Italiaansche en Fransche Opera,
die hier te lande meer vermaart, als bekent zyn" vele bezoekers zou
hebben gelokt. 234 )
Dat de instrumentale muziek hier een andere functie dan een zuiverharmoniseerende vervult blijkt reeds uit een aanwijzing in den tekst:
„eene overeenstemming van Muzyk, als kromhoorens, waarop drie
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Tritons dansen", en wordt voortreffelijk bevestigd door de volgende
passages, die Scheurleer citeert:

In 1681 werd te Amsterdam de opera Le Fatiche d'Ercole van
PIETRO A. ZIANI (?) opgevoerd door het gezelschap van Theodoor
Strijcker, die in de meimaand ook Helena rapita da Paride van den
Venetiaan PIETRO ANTONI FIOCCO ten tooneele bracht. Ook van
Fransche Opera-voorstellingen vinden we melding gemaakt: in
1687 werd LULLY'S Atys opgevoerd en een opera Cadmus, waarmee waarschijnlijk Cadmus et Hermione van denzelfden componist
bedoeld is. Den Amsterdammer zit nog in onzen tijd de liefde voor
de opera diep ingeworteld, het was in het einde der 17e eeuw al
blijkbaar niet anders; want toen in 1687 het pachtcontract met
David Lingelbach en Jan Koenerding werd afgesloten, werd er nadrukkelijk in vermeld, dat onder 120 vertoningen in den Schouwburg niet meer dan 40 opera's gegeven mochten worden: te voren
was dit aantal dus zeer waarschijnlijk aanmerkelijk overschreden.
Den Haag had in 1683 waarschijnlijk reeds een vaste Fransche
opera en in 1719 . . . een groóte ruzie tusschen en over twee operagezelschappen: ,,de Huisgezinnen zelfs verdeelen zich onderling;
men ziet Mynheer naar 't eene Tooneel, en Mevrouw naar 't andere
ryden, gelyk in sommige Familien de Vrouw naer de Mis, en de
Man naar de Predicatie zich begeeft... 't Eerst 'twelk in een Gezelschap gevraagd werd is, heb je gisteren in de Casuaristraat, of in
't Voorhout geweest? Waren er veel menschen?" 235 )
Dat de opera onder zulke omstandigheden een geweldige invloed
kreeg, hoeft ons niet te verwonderen!
In 1718 verschijnen te Haarlem bij de Wed: Hermanus van Hulkenroy de Kruisgezangen; Op het Lyden van onzen Heiland Jezus
Christus". GOVERT VAN MATERS had de tekst geleverd, die door
W I L L E M VERMOOTEN ,,met zangkunst verrykt" was. Het toonschilderen heeft hier een groóte omvang aangenomen:
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Omdat deze liederen ,,met groóte genegenheid gezocht, en gezongen
werden", legde dezelfde uitgever een jaar later ELSLAND'S Dankbaarne Naagedachten en Geboorte Gezangen" met muziek van C.
KAUWENBERG en W. VERMOUTEN ter perse, „niet twyffelende of
de geestryke vindingen, en aardige trekken, der welvoegende Muzicaale klanken, van de voornoemde zangmeesters... zullen 't werk
aanminnig en behaachlyk maken". Vermooten zet zijn compositiemethode voort, en Kauwenberg sluit zich daarbij maar al te waardig aan.

Buig nu MOP da krib-bc

ne-dei*

Het succes van den „geestryken Zang- en Speelkonstenaar Willem
Vermooten, van wiens begaafde geest, Neerlands Zangberg daaverd,
en kaast met een zuiver geluit zyn Lof alom", was daarmede nog
niet uitgeput: in 1741 verschijnt nog een bundel Zinspeeïende
Liefdens Gezangen.
Ook het Maendelyks Musikaels Tydverdryf van A. MAHAUT en
het Vervolg van JACOB WILHELM LUSTIG (1751-1752) leveren
talrijke voorbeelden. Ik volsta hier met één voorbeeld van ieder:

Daar njsl

de i o n .
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Dezelfde dwaasheden vinden we ook in Vlaanderen en BelgischBrabant; dat kan o.m. door de Lessen van den Mechetschen Cate
chismus op Verscheide Aengename Liedekens gesteh... Door eenen
PRIESTER VAN ' T BISDOM VAN I P R E " (Iperen, J. F. Moerman, z.j.,
± 1780?) worden bewezen.
Al deze schilderende versieringen hebben met de division-versierin
gen, die we door luit, fluit, viool en clavecimbel zagen ontstaan,
niets meer te maken; deze staan geheel los, worden alleen bepaald
door de waarde van het woord, terwijl gene voortkwamen uit de
technische mogelijkheden en moeilijkheden van het instrument.
Deze klankschildering mist iedere gebondenheid: zij stelt de absurd
ste eischen aan de zangtechniek; zij komt voort uit de zucht te be
hagen aan het luisterende publiek, meer dan aan den actieven zanger
en stelt zich daardoor buiten het volkslied, waar het principieel
vijandig tegenover staat.
Ik besef zeer goed dat het overgroote deel van de gewraakte melismen ook in de vocale muziek, voornamelijk van de Italianen en
van die volkeren die een sterke Italiaansche invloed hebben onder
gaan, gevonden worden. De overgang echter van de zinlooze orna
mentiek naar de klankschilderende versiering kan psychologisch
door zuiver-vocale factoren niet voldoende verklaard worden: er
moet een moment geweest zijn, dat, buiten de vocale muziek staand,
op de zang een grooten invloed kon uitoefenen. Dat moment kon ik
voor Nederland alleen in de instrumentale muziek van de opera, die
de tekst of de handeling onderstreepte *, vinden. Maar aan de con
stateering van de verwording van ons volkslied valt niet te twijfelen:
de virtuositeit maakt zich meester van die uiting van volkscultuur,
díe alle pronkerij krachtens haar diepste wezen moest afstooten.
Dat bewijst, wat we reeds langs andere wegen gevonden hebben:
dat er rond 1725 van een Nederlandsch volkslied geen sprake
meer is.

* Vgl. GABRIEL P I E R N É et HENRY W O O L L E T T : Histoire de l'orchestration, in
LAVIGNAC-DE LA LAURENCE Encyclopédie de la Musique, Deuxième Partie,
Tome V ( 1 9 2 9 ) , pag. 2215-2286.

DE DECADENTIE VAN DEN GEEST
EN DE LIEDTEKST
XIV - P E R V E R S I T E I T
In de bloeiperiode had ons eigen Nederlandsche lied een plaats in
den zang van alle Nederlanders. Er mocht dan al een lied ontstaan,
waarin de edelen hun minachting uitten voor de „kaerels", die de
hoofsche manieren niet hadden geleerd, er was een lied dat overal
en door iedereen werd gezongen. Een apart aristocratisch, burgerlijk of boersch lied was er niet. Het Calvinisme, principieel democratisch, vond bij ,,hoog" en „laag" ingang, de Datheensche psalmen
werden in de voorname huizen der patriciërs zoo goed als in de
bedompte krotten van slop en steeg gezongen en ook de rederijkerij
had over het geheele volk haar invloed uitgestrekt.
Het internationalisme, waar het instrumentalisme per slot van zake
slechts een onderdeel van uitmaakt, bracht de klove in het volk; het
scheurde de Calvinisten uiteen in twee groepen, die elkaar buiten
de kerk en buiten den psalm en buiten de schriftkennis niet meer
begrepen; het bracht ook een klove in alle gemeenschappen van
anders-denkenden. De hervorming bracht een verticale scheiding,
het internationalisme een horizontale: voor de volkscultuur was
dit laatste wellicht nog erger dan het eerste.
Volk en patriciërs stonden weldra in twee kampen gescheiden, zóó
dat er alleen nog maar een „gemeenschap" bestond in die min of
meer sentimenteel-romantische liederen, waarin de „hoogere" stand,
beu van de eigen hyper-cultuur, het gewone leven in de arme en
lage huizen en in de boerenwoningen verheerlijkte, omdat er in de
paleizen der rijken toch zooveel zorg was en verdriet.
Sneller dan in de Middeleeuwen ooit het geval geweest was, volgden
de modieuze verschijnselen elkaar op; de eene mode was nog niet
tot het volk doorgedrongen, of de andere ontstond reeds in de kringen der Patriciërs. Het volk (in engeren zin) is na de Middeleeuwen
voortdurend een mode ten achter bij de aristocratie. Het volkslied
is „Gesunkenes Kulturgut", het komt van boven af en wordt pas
door het bezinken zelf tot volkslied; maar dan kan er ook slechts
van een werkelijk-gemeenschappelijk lied sprake zijn, wanneer er
rust genoeg is voor een tijdig bezinken, wanneer de aristocratie niet
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voortdurend van hobbies verwisselt, zooals in de 17 e eeuw het
geval is.
Het internationalisme en het instrumentalisme sloegen de groóte
klove dwars door ons volk. Het instrumentalisme al evenzeer als
de vocale invloeden uit het buitenland, want wie zich voorstelt dat
in iedere boerenwoning een luit aanwezig was of een trompet of een
clarinet, om van het clavecimbel nog maar niet eens te reppen, die
staat waarlijk al te zeer onder invloed van de aristocratische romantiek der pastorale poëzie. Men make zich toch geen illusies over het
muzikale peil van het volk in de 17e eeuw. HUYGENS was een abnormaal geval, een wonderkind dat als sensatie-nummer aan het Engelsche hof mocht optreden, een uitzondering als een BRONISLAW
HUBERMAN voor een vorig geslacht en een YEHUDI MENUHIN voor
het onze; toegegeven, maar dan blijft Huygens' klacht, dat er in
zijn omgeving niemand was met wien hij over muziek van gedachten
kon wisselen, toch ongemeen veelzeggend voor een man, die in den
Muiderkring het selectste conversatiegezelschap had, dat in die dagen
te denken was. We hoeven er niet aan te twijfelen, dat er nog in
1700 meer en beter gemusiceerd werd dan in onze dagen, maar
we moeten ons evenzeer wachten voor het andere uiterste: langs de
deftige Amsterdamsche grachten klonk uit de deftige huizen een
ander lied dan hier of daar in een achterbuurt; het lied dat op de
voorname buitenplaatsen weerklonk, verschilde zeer sterk van het
gezang van den boer, die er naast of er achter zijn harde werk van
iederen dag moest verrichten.
Rond 1700 hebben de oude, frissche liedjes den naam gekregen van
..Boeren Lietjes" en van ,,PIuggedansen": ,,de voorname lieden begonnen er hun neus voor op te trekken". гз'>) De Gigue is zeker nog
in de 17e eeuw bij de aristocratie bekend geworden; in het volkslied
duikt deze dans even op in GODFRIED SOENIUS' Mengelzangen van
1724 en zinkt dan weer in het niet. Anna Maria van Eyl maakte
in 1671, zij was toen 15 jaar oud, reeds kennis met het „Minuet";
het zou meer dan 70 jaren duren, eer deze mode-dans tot het volk
kon doordringen: rond 1750 vinden we de menuet in 't Vermaakelijk Zangprieel en daarna in talrijke andere bundeltjes als Het Hemhut sehe Nachtegaaltje (1757), De Amsterdamsche Zangburg (1761)
en Het Hollandsch Goud-Vinkje (1762). Maar de laat 16e eeuwsche Sarabande is reeds in PERS' Belleroohon ofte Lust der Wiisheit
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van 1614 vertegenwoordigd en blijft tot ver in de i8e eeuw bestaan.
Zoo zien we de vertraging in het bezinken van het „Kulturgut" in
harde jaartallen voor ons. Veel van wat de hoogere kringen bezaten,
drong nauwelijks of slechts zéér langzaam tot het volk door, omdat de oude gemeenschap der Middeleeuwen door de al te verfijnde
hyper-cultuur, door het voortdurende import van het oneigene, was
verbroken.
Dat wreekt zich ten allen tijde en overal: men kan niet zonder
schade en schande uiteenslaan wat natuurlijkerwijze bijeen moet
blijven. Dat wreekt zich in de melodieën, dat wreekt zich ook in de
teksten der liederen.
De liedteksten bereiken weldra een p e r v e r s e schunnigheid, die
we in de duistere Middeleeuwen tevergeefs kunnen zoeken. Het middeleeuwsche lied moge in onze ooren gewaagd klinken, omdat het
natuurlijke dingen frank en vrij zegt, het is nooit pervers, het draait
niet om de sexueele motieven heen, het heeft geen pret in woordspelingen en vergelijkingen. Er zal wel veel vernietigd zijn en we
kunnen uit de beschrijvingen der bacchanaliën rond de blaue scute
wel opmaken, hoe fel deze middeleeuwsche mensch uit de band kon
springen, maar diep in zich zelf bleef hij slecht noemen wat slecht
was en ieder liedje dat een gewaagd avontuur beschrijft, eindigt met
een inkeerstrophe. De Middeleeuwer was de volle mensch, die zondigen kon, maar die zich in de beschrijving van het zondige niet
ging verlustigen.
Maar we hoeven waarlijk geen preutsche kwezels te zijn om ons te
ergeren over de schunnigheden die STARTER ons in zijn liederen
belieft voor te zetten. Er zijn grenzen die nu eenmaal zelfs voor den
meest-ouderwetschen grenadier blijven gelden en die door Starter's
eigen excuus:
„De woorden van dit Liedt geen suyv're ooren krencken,
Maer argh vaer hem in 't lijf die 't ärgste daer uyt dencken"

niet kunnen worden weggewischt; het ,,qui s'excuse, s'accuse" geldt
hier wel zeer sterk: Starter vond zélf zijn „Bommelalire" niet in
den haak.
Het lied van Starter was voor den 17e eeuwer niet zoo héél erg. In
1659 verschijnt te Amsterdam De nieuwe Haagsche Nachtegaal.
Vol van de nieuwste deunen en aardigste zangen, door den dichter-
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uitgever JAN VAN DOESBURG aan Juffer N. N. opgedragen met de
geruststellende mededeeling, dat hij „niet te dartel, te ontuchtig, te
vies, te mal" zou zijn:
„Laat vry, al wie vuyl veracht.
Hier zijn lusjes meê bestoken".

In datzelfde boekje, bestemd om gezongen te worden ,,als gy zit by
uw beminden", vinden we Starter's Bommelalire terug! ^ 7 )
Tusschen 1665 en 1667 verschijnen de fraaiïgheden van W. G. VAN
FOCQUENBROCK; de man was dokter van zijn vak. In 1678 volgen
de z.g. Geestige Werken van AERNOUT VAN OVERBEKE, die advocaat
was bij het Hof van Holland. Het Nieuw Groot Hoorns Liedtboeckje (Amsteldam, Kannewet, 1706) bevat naast psalmen de
grofste viezigheden, om van Thirsts Minnewit, Olipodrigo en
Lacchende Apol (nota bene: opgedragen aan de „Jonge Dochters")
nog maar te zwijgen.
Tegen die „Amstel Nimphjes" en „Bevallycke uytmuntende Juffertjes" van de 17e eeuw hoeven we waarlijk niet zoo hoog op te
kijken. JUFFROUW PERGENS vraagt HUYGENS' Trijntje Cornells te
leen, en Huygens maakt zich geen scrupels en geeft haar een exemplaar. Vondel zag er geen been in mee te doen aan de dwaasheden
van de Knip-zang, hij schreef er trouwens de meer bezonken tweede
strophe voor en het prachtige slotvers; maar wat te denken van
CATHARINA

VERWERS,

CATHARINA

QUESTIERS,

GOUDINA

VAN

WEERT en MARIA MASZA, die het gerijmei aanvulden en van te
voren toch al wel konden nagaan, waarmee haar knipversje zou
worden beantwoord?
CAMPHUYSEN'S ,,Boek-bestraffing. Klachte van Jan Jansz. Starter,
Gedaan alsuyt het Graf, over zyn dertel en Ontuchtig Liedboek"
was de stem van een roepende in de woestijn, die geen gehoor kon
vinden, omdat hij niets positiefs er voor in de plaats wist te brengen.
Grootere en grovere schunnigheden dan in de 17e en 18« eeuw heeft
onze litteratuur wel nimmer beleefd. Wie daar de veelvuldige herdrukken van CAMPHUYSEN'S Stichtelycke Rymen tegenover wil
stellen, vergeet dat het meerendeel van deze liederen, door den dichter zelf gemaakt ,,om te Lesen off te singen", wel nooit in de actieve
zang volop zijn doorgedrongen: latere drukken met nieuwe bewer-
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kingen en nieuwe composities van J. BUTLER c.s., konden dit feit
niet meer verhelpen.
Starter kon zijn verzen nog geven in een vorm, die van geestigheid
niet geheel en al ontbloot is; maar wat er op volgt, is zoo walgelijk
van geesteloosheid en weerzinwekkend van grove platheid, dat ik er
geen woorden voor weet te vinden. Het begint met grove sexueele
moppen, het eindigt met zoogenaamd volksche aardigheden over
excrementen. Het Luitboek van Thysius, uit een min of meer aristocratisch milieu voortgekomen, levert onder n° 54 reeds een voorbeeld van deze eschatologische vuiligheid, en rond 1700 walmt het
ons tegen uit de Boecelietjes en Contredansen, die door Roger werden uitgegeven. Geen woord is te grof of te plat: wat de achterbuurt nooit heeft gezongen, wordt hier als titels der melodieën opgedischt. De bundel moet zijn samengesteld door iemand, die als
waard zijn gast niet kende en aan zich zelf gelijk dacht: de mestvaalt-titels staan er nog ronduit in afgedrukt, maar de sexueele
grollen zijn zóó vuilaardig en gemeen, dat van de woorden die de
„pointe" moeten aanduiden, alleen de eerste letter kon worden afgedrukt. Dit alles is zóó beneden alle peil en zóó beneden iedere kritiek,
dat ik het, zelfs in een wetenschappelijk werk, niet durf wagen, mijn
beweringen met citaten te bewijzen. Wie een klein beetje verder
heeft gekeken dan VALERIUS en CAMPHUYSEN en THEODOTUS, wie
eenige hoeveelheid 17e en 18e eeuwsche liedboeken in handen heeft
gehad, is niet in staat zonder walging terug te denken aan al het
smakeloos-onmenschwaardige dat er werd uitgestald en
aan de
meisjes van die dagen werd opgedragen.
In een tegennatuurlijk-uiteengeslagen maatschappij ontbreekt de
noodzakelijke, wederzijdsche controle: daar staat de massa zonder
de cultureele beïnvloeding van de hoogere standen, daar mist de
hoogere stand het noodzakelijke evenwicht door het contact met
het kern-gezonde volk.
De renaissance is aan deze decadentie natuurlijk niet geheel en al onschuldig; de verhalen van een Boccaccio worden ook in ons volkslied teruggevonden 23β ) : al het oneigene brengt tenslotte decadentie.
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XV - SAAIE BRAAFHEID
Op al dit zeer erge kwam natuurlijk een reactie, die in het andere
uiterste verviel: het Nederlandsche lied gaat een periode van saaie
braafheid à la Jan Salie tegemoet.
In 1781 komen ,,Ιη 's Graavenhaage, By Isaac van Cleef" de Eco
nomische Liedjes, uitgegeven door E. BEKKER, WEDUWE A. WOLFF
EN A. DEKEN van de pers. Het werk werd
,,Aan de Goede Gemeente"
opgedragen onder het motto:
,,It is not enough that Poëtry does not
Disgust, it ought to give raptures".

Ik laat de voorrede op het derde deel hier volgen, omdat de toon ervan ongemeen kenschetsend is voor het „volks"-lied, dat in die
dagen werd gefabriceerd; nooit te voren is er zóó genadiglijk-herablassend tot de goe gemeente gesproken:
,,Aan U, die men zo weinig in aanmerking neemt, 't zij men
U als menschen, 't zij men U als Christenen beschouwt, aan
U laaten wy ons gelegen zyn. Wy beweerden meermalen, dat
gy, inderdaad, vatbaarheid hebt voor kennis en gelukzaligheid. Op dien grondslag redeneerende, hebben wy eens ettelyke
maanden alléén voor U gewerkt: zie hier een nieuw bewys
van het geen wy thans zeggen. Dit derde en laatste Deel onzer
ECONOMISCHE LIEDJES, is alweer, grootendeels, voor
uwen horisont berekend. Verstaat gy deeze Leenspreuk niet?
't Behoort ons niet te verwonderen. Ik wil zeggen, dat wy
ons daar in hebben toegelegt, om voor U verstaanbaar te
spreeken....
Indien gy ons het beste deel der Spyzen, in het zweet uws
aanzichts gewonnen, overlaat, en'er zelf maar een sober deeltje
van geniet, dunkt het ons hoogst billyk, uwen arbeid te verzagten, wel te vredenheid in uwe harten, vrolykheid in uwe
huizen, en troost in uwe tegenheden, aan te b r e n g e n . . . .
Wy beoogen met de toeëigening van dit Boek niets, dan uw
nut
Gy kunt het (n.l. dit Boek) echter, op eene zéér braave en
wenschelyke wyze beschermen; en trotsche wargeesten, die ons
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met vry wat kleinagting om dit bestaan aan kyken, den mond
sluiten. Wil ik U eens eenvoudig zeggen, hoe gy dit moet aanvangen? Ja. Komaan! Ik zal U, naar myne gewoonte, te regt
helpen.
Wordt, of blyft, arbeidzaame, eerlyke, geschikte, blymoedige,
godsdienstige Menschen....
Hoe behaagt U deezen raad? wy vertrouwen dat hy U smaakt.
Gy hebt immers een goed hart? Gy wilt immers wel iets voor
ons doen, die waarlyk véél werk om U gedaan hebben?
Beschaam ons niet! Doe nu het uwe
Maar! dan moet gy,
zowel als wy, altoos in 't oog houden, ,,dat gy U zo behoort
,,te gedragen, als het Menschen past, die in een Land woonen,
,,daar de Christelyke Godsdienst heerscht, en daar ook de
„minste van U weten kan, wat hy doen moet, om hier braaf,
,,en hiernamaals zalig te kunnen worden."
Welopgevoede Aankomende Jeugd, wy hebben ook voor U
weder iets gedaan. Eenige Airtjes n a a r u w e n s m a a k , zo
gy nog in uwen onbedorven natuurstaat zyt, zult gy hier
vinden. Uwe begunstigde Wysjes hebben wy opgezogt, en
daar naar gecomponeert. Ik kan U verzekeren, dat eenige Jonge
Dames, alreeds gebruik daarvan gemaakt hebben; en dat wy
meermaal vereert zyn geworden met een Liedje uit deeze verzameling, gezongen door eene fraaye stemme, en gespeelt door
tedere voor het Clawier gevormde vingertjes."
Nooit voorzeker heeft men zoo van uit de hoogte zich neergebogen
tot het domme en dierlijke plebs, dat, nietwaar, toch ook „Les droits
de l'homme" bezat.
Goed zijn en vooral b r a a f , dankbaar zijn aan de Dames Wolff en
Deken: en dan in de bedompte krotwoningen, waar de bestaande
ellende door de opkomende industrialisatie nog werd vergroot, met
fraaie stem gaan zingen onder een begeleiding door tedere vingertjes, die voor niets anders gebruikt hoefden te worden dan voor het
Clawier!!
Was de opzet onmenschelijk en irreëel, de liederen zelf zijn zoo
beneden alle kritiek, dat er aan de pure, motorische pret van het
zingen wellicht nooit een onhandiger wandaad werd begaan.
Men hoore, hoe „Het Vischwijf" braaf reageert op de brave ver-
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maning der dames om toch zonder vloeken de visch te verkoopen
en „met fessoen" langs de straat te loopen:
'k Zal ook van Gods weer en wind.
Z o ligtveerdig niet weer spreeken;
Foei, 't zyn lelyke gebreken.
Daar men toch geen zy' by spint,
'k Wil me ook wagten voor bedrog.
Z o wel als van al dat raazen;
Nooit myn schelvisch weer opblaazen:
Waarlijk, gistren deed ik 't n o g . . . .
'k Ging daar in de Vinkestréét,
By myn Buurman, den Bestelder,
Z o wat praaten in zyn kelder;
't Is een veintje dat wat weet!
Ну kreeg van zyn schoorsteen plank.
Ook een Boekje, vol gebeden,
En de man sprak zulke reden
Dat ik hem er nog voor dank.

Hoor „De Eerlyke Kruyer":
Z o ik als een eerlyk man
My maar blyf gedraagen;
Daar ik werken wil en kan,
Zal elk naar my vraagen.
'k Woon nu in een goede Buurt
o Nu zal 't wel schikken;
Daar 's alreeds om my gestuurt.
'k Laat zo lang het flikken.

Hoort, hoe heldhaftig „Het fiere meisje" weerstand weet te bieden
aan de bekoringen van haar „ D a m o n " :
Al wat ik zie noopt my tot vreugd.
Ik ben in 't prilste myner Jeugd;
'k Heb alles wat myn hart begeert,
Ik heb Vriendinnen,
Die my beminnen;
Wat of my deert.
'k Wil niet beminnen; neen, zo waar.
Men zegt, de liefde is vol gevaar.
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Ik lach wat met het blinde kind:
'k Bemin myn herder
Ook nimmer verder.
Dan als een wind.
'k Weet, dat my Damon liefde draagt.
Dat niemand hem zo zeer behaagt;
Zyne oogen zeggen 't keer op keer:
'k Moet hem verliezen.
Of, voor my kiezen:
'k Bemin hem weer!
Myne oogen, doet hem niet verstaan.
Wat in myn hart is omgegaan;
Hoe zyne Cloë hem bemint.
't Waar overbodig.
En nog onnoodig.
'k Noem hem nog vrind.

De geest van ,.Mamma, 'k wil een man h è ! " is toch altijd nog heel
wat beter en gezonder. En dan te bedenken, dat Betje Wolff en
Aagje Deken zeker de meest frissche en onbevangen typen van hun
tijd waren ! . . . .
Tusschen 1789 en 1791 doet de MAATSCHAPPIJ: TOT NUT \rAN
'T ALGEMEEN er nog een schepje op met niet minder dan vijf ,,stukjens" Volksliedjens. De secretaris M. NiEUWENHUlZEN, zeer zeker
een man van eminente verdiensten, schreef ,,uit naam der Maatschappij" een voorwoord, dat buitengewoon sterk illustreert, hoe
groot de breuk was die ons volk uiteengescheurd had: er was een
radicale zeer diepe klove tusschen het volk eenerzijds en het intellect,
de aristocratie en de gegoede burgerij anderzijds:
,,De gemeene burger echter zingt, zoo in zijne uuren van uitspanning, als onder zijne beroepsbezigheeden, geheel anders
dan de meer aanzienlijke man, wiens Desserten door Italiaansche en Fransche airtjens verlevendigd worden. Beider liederen
loopen echter veeltijds op een zelfde doel, namelijk op wijn,
of op liefde, uit; alleen met dit onderscheid, dat de gezangen
der aanzienlijken meer kunst en beschaaving kenmerken, dan
die der geringe werklieden, welke zangers maar al te veel onbetaamlijke en morssige liedjens, in hunne kringen doen hoo-
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ren, en die nog meer afsteeken, wanneer zij, zoo als dikmaals
gebeurt, door eenige Psalmen of Godsdienstige liederen, on
middellijk voorgegaan, of gevolgd worden.
De Maatschappij, uit haaren aart het welzijn van den gemeenen
man ten oogmerk hebbende, hadt sedert een' geruimen tijd,
het wanvoeglijke in die gewoone volksliederen opgemerkt. Zij
vooronderstelde, dat de deugd en de algemeene verlichting onder
de natie, veel veld zouden, winnen, wanneer men den geringen
burger zijnen gewoonen volkstoon liet behouden; doch den
inhoud der liedjes zodanig hervormde, dat dezelve niet alleen
de goede zeden niet kwetste, maar deezen, boven dien, zeer
sterk konde bevorderen. Het was dan ook met dat edel oog
merk dat eenige dichters, en dichteressen, als leden der Maat
schappij, zich wel wilden bezig houden, om de natie zodanige
liedjens te schenken, die meer gelijk aan elkander, minder wel
lust wekkende, en geheel overeenkomstig zijn met het plan dat
men zich ten deezen gevormd hadt; namenlijk om het stich
tende zoveel vermaak over te laaten, als bestaanbaar geoor
deeld wordt, met dien invloed, dien het, bij ongeleerde en, vermaakzoekende lieden, moet hebben".

Het was Nieuwenhuizen's onmiskenbare verdienste de breuk voor
het eerst te hebben gezien; maar het resultaat was alleen voor Jan
Salie geschikt, alle andere Jannen moesten het met een geeuw van
verveling naast zich neer leggen, of het gebruiken om zich de zorg
weg te lachen over zooveel stuntelige wansmaak:
DE KEUKENMEID
Wel wat is dat hier een boel;
Foei! wat zou Mevrouw wel zeggen?
Als zij 't hier zo vol zal leggen.
Niets is leeg! niet eenen stoel;
Ieder brengt mij wat om laag.
Maar dan wordt het neer gesmeten:
't Bergen wordt al meest vergeeten,
Dat is my de grootste plaag.
Kom! ik knap het rasch jes op.
Een, twee, drie, wat goed geborgen,
'k Zal maar voor den vrede zorgen,
Zo! nu is 't weer als een pop.
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Als ik door een kleine zaak,
Ongenoegen kan vermijden.
Dan kan ik mij regt verblijden,
Zeker, dat is mijn vermaak.
Het is niet noodig meer ruimte aan deze „volksliedjes" te verspillen.
Wie zich amuseeren wil, neme de bundel ter hand en smulle van
„De Zeemansvrouw", ,,De Blikslager", ,,De Landman", ,,Het Vrolyk Melkmeisjen".
En wanneer dan in 1795 te Amsterdam de Muziekstukjes ooor de
Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen van H. van Alphen Ge
componeerd door B. RULOFFS verschenen zijn, dan kan het versufte
Nederland met een gerust hart de 19e eeuw i n g a a n . . . .
Want dan is verdere achteruitgang volslagen onmogelijk.

HERSTELPOGINGEN

I - H E T WETENSCHAPPELIJK H E R S T E L
Rond de wisseling der i8e en 19e eeuw was ons lied in een zoodanige staat van verval geraakt, dat een herstel langs de normale
weg der spontane reactie niet meer mogelijk was. De pogingen van
Wolff en Deken en van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen
bewijzen ten duidelijkste, dat men absoluut niet meer wist en weten
kon, wat een goed en echt volkslied eigenlijk is en moet zijn. Het
lied was saai geworden en dor, het was vervreemd van het eigen
volkskarakter, het was alleen nog maar verkeerd-godsdienstig, langzaam-getrokken en b r a a f , voor alles b r a a f . Het volkslied was
in zijn meest-fundamenteele principen aangetast, het kon uit zichzelf het eigen herstel níet meer bewerken: het moest wachten, geduldig wachten op een inwerking van buiten af.
Die inwerking geschiedde allereerst van zuiver-wetenschappelijken
kant. Men keerde zich van de praktijk af en begaf zich op het gebied der theorie: nauwelijks is de nieuwe eeuw begonnen, of de
Bataafsehe Maatschappij: T o t Nut van het Algemeen schrijft een
prijsvraag uit over het Nationaal gezang. D. VAN DER REIDEN zag
zíjn Prijsvechandeling over het Nationaal Nederlandsch gezang bekroond en in 1802 door de Maatschappij uitgegeven.
Van der Reiden's boek vertoont inwendig en uitwendig de duidelijkste teekenen van de romantische periode, waarin het verscheen;
het titelblad vertoont het gemeenplaats-vignetje van honderden
dichtbundels: een soort van luit, kruiselings over een instrument
dat het midden houdt tusschen een trompet en een klarinet, en dat
heele geval in een krans van bloemen en laurier. Toch is van der
Reiden's Prijsverhandeling, die dan het antwoord geven zou op de
vraag of men, daar het Nationaal Nederlandsch gezang ,,van eenen
minder bevalligen smaak" was dan in andere natiën, toch ,,ook in
de scholen, den kinderen bij tijds, eer hun gehoor bedorven wordt,
goede gronden van de Muzijk en Zangkunst (kon) inprenten, zooals
zulks, in Duitschland bijzonder, in bijna alle scholen met vrucht
wordt in het werk gesteld."
Het antwoord van Dirk van der Reiden was een bekroning zeker
waard; hij motiveert niet alles en de schaarsche motiveering die hij
geeft, is zeker hoogst zelden voldoende, maar hij voelde de oorzaken
van het verval juist aan:
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„De Nederlandsche muziek en zangsmaak is, nevens die der
Duitsche natie, de beste, en veel verkieslijker dan die der Italiaansche, Fransche en Engelsche; want de Italiaansche is te
overdreven verliefd, de Fransche te overdreven vleiende, en de
Engelsche is of te overdreven sterk, of te overdreven trippelende, en meest geschikt voor eene natie van een onmedogend
character, of ook voor menschen, die genegen zijn om zich
door sterk vermoeiende danssen te vermaaken; maar de Nederlandsche en Duitsche muziek en zangsmaak beantwoordt meer
aan het middenmaatige, en is het meest geschikt om door redelijke wezens, zoowel in het vrolijke als in het ernstige, met de
juiste bedoelingen geoefend te w o r d e n . . . . Dan: onze Nederlandsche muziek en zangsmaak is geheel verbasterd door inmengselen van de Italiaansche, Fransche en Engelsche muziek
en zangsmaak en door andere van elders ingeslopen gebreken;
en het is derhalve noodig, om daar in eene hervorming, tot
verbetering te bewerken".
In dien tijd zóó het verschil tusschen onze muziek en de buitenlandsche te constateeren — het zal den lezer zijn opgevallen, dat
veel er van volledig klopt met de feiten, die in ons vorige hoofdstuk
bijeen werden gebracht — was zeer verdienstelijk. En wanneer hij
even later constateert, dat ,,de zangers en zangeressen zich te veel
aan de ondersteuning der Instrumenten verslaven", dan roert hij
een der allerdiepste oorzaken der decadentie aan. Neen, Dirk van
der Reiden was geenszins de domme jongen, dien WlRTH239) ons,
zoo tusschen de regels door, wel wil voorteekenen.
Zijn werk was te goed, om in Nederland zonder protest te blijven
bestaan.
In 1816 bestijgt J. ROBBERS het spreekgestoelte voor een Verhandeling over het Nationaal Nederlandsch Gezang2*0) : wij hebben
„genoegzaam geene eigen inlandsche muzijkale voortbrengselen...,
overeenkomstig de zeden, geaardheid en gewoonten van ons land;
al wat wij hebben is ons door uitheemsche Duitsche, Fransche of
Italiaansche Componisten ter hand gesteld, en gevolgelijk hebben
wij geene eigenlijke Nationale muzijkale zangsmaak"; wel echter is
er „langs onze straten — en dit is alleen ons waar en eigenlijk
Nationaal gezang — een vervelend en woest geschreeuw, waarvan
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men bang zou worden en dat zeer geschikt is om kinderen naar bed
te jagen! — Nimmer zult gij deze schreeuwende bende hooren
partij maken of seconderen, zooals dit de Duitscher doet, uit de
natuur en zonder eenig onderrigt". Want onder Nationaal gezang
verstaat de Rotterdamsche Klokkenist „zodanig zingen als een volk
uit de natuur, zonder vrucht van onderwijs, door zijn eigen muzikaal gehoor, overeenkomstig zijn zeden, gewoonten, luchtgesteldheid, in het dagelijksch leven of bij zekere plechtige gelegenheden
uitoefent"; goede stemmen ontbreken onder onze „droevige, duistere en nevelachtige hemel" meer dan in „anderen landen onder
eenen wannen hemel en onder een drooge luchtstreek gelegen", terwijl er ook een zeer slechte invloed is uitgegaan van „onze zoo
beminde en lekkere kopjes Koffij en Thee, met zooveel water gebruikt." Ieder schoolmeester moet „in de Forte-Piano" eenige bekwaamheid bezitten. 2 * 1 )
In het constateeren der kwaal gaan Robbers en van der Reiden vrijwel eendrachtig naast elkaar; maar waar van der Reiden de potenties nog aanvoelt, daar is Robbers niets anders dan een realist, die
niet verder ziet dan de oogenblikkelijke toestand. Robbers is défaitist, waar van der Reiden terecht betoogt dat ons volk van andere
volkeren verschilt en dus recht heeft „om een eigen muziek en zangsmaak te hebben."
Of Mr J. С W. L E J E U N E zich in 1828 bij de uitgave van zijn
Letterkundig Oveczigt en Proeven van de Nederlandsche Volkszangen sedert de XVde eeuw volkomen bewust was van de beteekenis
van zijn daad, mag misschien op grond van zijn bewondering voor
de Volksliedjes van Tante Nut (blz. 81) worden betwijfeld, het
kan aan het baanbrekende karakter van zijn werk niets afdoen.
Wel komt Le Jeune niet minder dan 63 jaren na THOMAS PERCY'S
beroemde verzameling Reliques of Ancient English Poetry (Londen,
1765) 2 4 2 ) , 68 jaren na J A M E S MACPHERSON'S Fragments of An
cient English Poetry (Edinburg, 1760) en waren sinds het ver
schijnen van A C H I M VON A R N I M en C L E M E N S BRENTANO'S Des
Knaben Wundechorn. Alte Deutsche Lieder (Heidelberg-Frankfurt)
nog 22 jaren verloopen, maar dit kan z i j n verdienste niet veel
verminderen: de blaam treft het volk als totaal, niet den eenling die
een achterstand pooet te verminderen.
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Le Jeune had een groóte verachting voor heel „den grooten prullenvoorraad der zoogenaamde blauwboekjes" en had ons de verdere
studie van het lied heel wat kunnen vergemakkelijken, als hij de herkomst der liederen beter had vermeld, maar hij was de eerste die de
weg der retrospectie aanwees. Het was een daad na het gepraat van
van der Reiden en Robbers: 7 waardevolle liederen („Het daghet
uyt den Oosten", „Hoort toe, al die vol liefde zijt", „Daer zou er
een magetje vroeg opstaan", „Na Oostland wíl ick varen", „Daar
reed er een ridder al door het riet") op een totaal van 100, het is
niet veel, maar het is er dan toch.
In 1829 volgde prijsvraag no II: „Welke verdiensten hebben zich
de Nederlanders in de 14e, 15e en 16e eeuw in het vak der toonkunst verworven; en in hoeverre kunnen de nederlandsche kunstenaars van dien tijd, die zich naar Italien begeven hebben, invloed
gehad hebben op de muzijkscholen, die zich kort daarna in Italien
hebben gevormd?"; de 4e klasse van het Kon. Ned. Instituut van
Wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten bekroonde het antwoord van R. G. K I E S E W E T T E R en F. J. F É T I S .
Eenige maanden later schrijft J A N F R A N S W I L L E M S zijn
inleiding bij de uitgave van een drietal Oude Nederlandsche Volksliederen, 243) uit het z.g. Hulthemsche handschrift. Van hem hooren
we voor het eerst die toon van heilige verontwaardiging, die noodig
was voor een eerste prikkeling van het slapende en suffende Nederland:
,,Wy toonen ons waerlyk zeer onverschillig omtrent de kennis
van onze oude landszeden en gebruiken, in zoo verre, dat wij
met verwondering opzien, wanneer vreemdelingen ons over de
groóte verdiensten der nederlandsche muziekmeesters JOSQUIN
DES

PREZ,

OCKERGAN

(!),

TINCTOR,

ORLANDUS

LASSUS,

PUTEANUS, en anderen spreken. Terwijl men in Duitschland
hunne muziekstukken uitvoert en bewondert, weten wy
naeuwelyks, dat er ooit eene nederlandsche muziek bestaen
heeft. Terwijl de gebroeders Grimm eenige van onze oude
volksliederen in het licht geven (Altdeutsche Wälder, 1813,
IV Heft, S. 161, II Band 1815. S. 45-47), en de heer Hoffmann von Fallersieben van dezelve eene verzameling ter uitgave voorbereidt, ten dienste van het duitsche publiek (zie
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diens uitgave van de „Bonner Bruchstücke vom Otfried",
Bonn, 1821, С. vom Brück, S. X X I - X X I I I ) , zingen wy
fransch en italiaensch, en laten wy het aen vreemden over, om
de prysvraeg van het Instituet, wegens de verdiensten der
Nederlanderen omtrent de muziek te beantwoorden. Waerschynlyk zou de zoo even genoemde duitsche geleerde in geheel ons land geen drukker aentreffen, die zou ondernemen
zyn werk uittegeven, hoezeer daerin den geest onzer voorouders
optemerken zy. Wat zal ons de kennis van dien geest aenbrengen? Wat zullen ons die voorouders? 't is ons genoeg, dat
honderd dichters, met of zonder kennis van zaken, als om
stryd onophoudelijk zingen
Van 't heilig Voorgeslacht, en roem van Neêrlands Vadren!
Ik wil echter eens beproeven, of de mededeeling van drie oude
volksliedjens, die in een handschrift op parkement voorkomen
hetwelk den heer Van Hulthem toebehoort, en in het midden
der vyftiende eeuw blykt geschreven te zyn, den lust by het
nederlandsche publiek niet zal doen geboren worden, om nader
kennis te maken met ons oud nationael gezang. Wellicht dat
er dan, uit een' of anderen schuilhoek, belangryker gedenkstukken aen den dag komen; zynde de tegenwoordige voorraed van volksliederen, van vóór de 16e eeuw, by ons nog
zeer gering."
Dat was mannentaal, kloek en klaar, zooals van Jan Frans Willems
verwacht mocht worden, en de daad van zíjn uitgave was nog beter
dan zijn woord. De facsimile-reproductie van de melodie van het
,,Wech op, wech op, dat herte mijn" is een baanbrekende daad geweest, die later door niemand minder dan D. F. SCHEURLEER zou
worden nagevolgd. De, aan de liederenpublicatie toegevoegde, lijst
van 100 liedboeken, was de eerste in Noord èn Zuid.
Buitengewoon interessant is het, van Willems reeds de opmerking
te hooren, dat ,,deze en dergelyke stukken zeer slecht berymd zyn",
en nog interessanter is het, dat hij de verklaring daarvan reeds zoekt
,,ΐη de Melodie, waerby het meer op den toon, dan op den letter
klank der sylben aenkwam. Het woord dan, lang aengehouden zyn
de (da-n), k o n . . . met alle rymwoorden op aen eindigende, gepaerd
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gaen, enz. Korte en lange regels pasten op eikanderen, wanneer maer
de cadence goed uitkwam".
Wat Willems' grootste verontwaardiging had opgewekt: dat het
Nederlandsche volk het aan vreemdelingen overliet de schatgravers
te zijn van hun kostbare, eigen lied, dat bleef rustigjes voortduren.
Tevoren waren reeds eenige losse aanteekeningen in GRIMM'S Altdeutsche Wälder verschenen en de Sammlung Deutscher Volkslieder,
nebst fiamändischen und französischen Volksliedern van BUSCHINO
en VON DER HAGEN, waarin door den laatsten een elftal Brusselsche
liederen — uit den mond van zijn Brusselsche vrouw, Marie Josephine van Reynack, genoteerd — waren opgenomen.
Na Willems' publicatie in de Mengelingen volgden de Altholländische Volkslieder van WOLFF (Berlin 1832) en een aantal mededeelingen in F. J. M O N E ' S Anzeiger für Kunde der teutsche Vorzeit,
waarvan het eerste deel in 1832 te Karlsruhe verscheen, en dan
AUGUST HEINRICH HOFFMANN VON FALLERSLEBEN gaf
in 1833 te Breslau, by Grass, Barth u. Comp., in het tweede deel
van de „Horae Belgicae" zijn Holländische Volkslieder, waarmede
hij alle voorgaande publicaties over ons lied overvleugelde.
Reeds in 1821 had hij in de voorrede op de uitgave der Bonner
Bruchstücke vom Otfried een Sammlung holländischer und flandrischer Lieder aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die achtereenvolgens uit historische liederen, balladen en romancen, liefdesliederen,
leutige liederen en geestelijke liederen bestaan zou, aangekondigd.
De denigreerende houding, die men in den Leidschen kring van
WILLEM BILDERDIJK, tegenover den jongen student, die vol idealen
naar Holland was gekomen, aannam, had een uitstel van meer dan
10 jaren tot gevolg.
Hij vond in Bilderdijk een man, die de oude nederlandsche poëzie
slechts interessant vond „in so weit dadurch das jetzige Holländisch
aufgeklärt und bereichert wird. So betrachtete er denn auch die alten
Volkslieder nur als Sprachdenkmale, Anfänge der Poesie, poetische
Curiositäten, und nur sein Patriotismus für alles Holländische Hess
es nicht zu, sich auf diese Weise gegen mich aus zu sprechen". De
overigen karakteriseert hij als ,,jene andere Männer, die nicht einmal ein sprachliches Interesse für das Volkslied hatten". Niet één
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kon hij tot zijn ideeën over het volkslied bekeeren: de eene helft
bleef bij de „oktroyierten Lieder der einflussreichen Gesellschaft T o t
Nut van 't Algemeen", de andere helft verwarde het volkslied met
de „gemeine Gassenhauer, woran freilich Holland überreich ist". 243 )
WlRTH wijst er zeer terecht op, dat BlLDERDIJK zich met zijn Nieuw
Liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandse hen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen (November 1813), geschreven in samenwerking met
VROUWE K. W. BILDERDIJK en M R S. I. J. WISELIUS, een bewijs
van onvermogen inzake het volkslied had uitgereikt; een man die
een „Krijgsmans Zang" op een adagio aldus inzet:
Met ernst, met lust het zwaard aanvaard,
Den oorlogsstandaart opgestoken.
En lauwren om de kruin gegaard.
Die versch van 't bloed des vijands rooken,

een man die zulke volksliederen dichtte, die, zooals hij in 1824 aan
Hoffmann zou schrijven, verzen maakte, omdat het dichten hem
„zoo natuur als het ademhalen" was 2 4 4 ), moest het enthousiasme
van den jongen Hoffmann, die de weelde van het volkslied nog wel
anders kende dan uit bestoven perkamenten, wel dooven.
Bij het hooren van Hollandsche liederen uit zijn mond wist een
„Gesellschaft junger hübscher Mädchen" zelfs de beschaafde omgangsvormen niet meer in acht te nemen. Dertig jaar later is Hoffmann het voorval nog niet vergeten:
„Ich sang deutsche Lieder und Alles war erfreut. So wie ich
aber das schöne altniederländische Lied: „Het waren twee
coninghes kinder" anstimmte, brach Alles in ein lautes Gelächter aus. Ich sang nicht weiter, sagte aber auf holländisch so gut
ich eben konnte: ich nehme von den schönen Fräulein keine
Rücksicht für mich in Anspruch, habe aber geglaubt, dass sie
ihr eigenes Vaterland und seine schöne Vergangenheit mehr
ehren würden. Für das Mal sang ich nicht mehr". (Inleiding
„Altniederländische Volkslieder", 1852).
Met den burgemeester van Sassenheim bezoekt hij de kermis, ergert
zich over de „Bierfiedler", waarop de meisjes op „Schlapppantof-
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fein" dansen moesten, naar een danstekst „eines van Alphen-schen
Kinderliedes":
Ach mijn zusjen is gestorven
Maar eerst dertien maantjes oud
'k Zag haar in haar doodkist leggen:
Ach wat was mijn zusjen koud.

Als hij 47 jaar later zijn Lebensgeschichte schrijft, staat het heele
tafereel hem nog duidelijk voor den geest.
De vrij poovere, directe resultaten van zijn studiereis legde hij in een
artikel Over de oude Hoüandsche Letterkunde (Konst en Letterbode
1821-1822) vast. De Leidsche Universiteit vereerde hem den 24sten
Juli 1823 met het eeredoctoraat; hij werd buitenlandsch correspondent van het Koninklijk Instituut te Amsterdam; in 1830 schreef
hij in de voorrede op het eerste deel der Horae Belgicae: „Ex virorum
doctorum numero, qui amore plane paterno me adiuvarunt, commemoro tantum Bilderdijk, Bodel-Nieuwenhuis, Clarisse, Hamaker,
van Kampen, Kemper, van der Palm, Reuvens, Siegenbeek, Tydeman patrem et filium, quorum maxima pars Professores Lugduni
existunt", maar dat hij zich door LE JEUNE'S bundel („ein ganze
Sammlung angeblicher Volkslieder") oogenblikkelijk tot publicatie
liet verleiden („glaubte ich bei dem sichtlichen Reichthume meiner
Sammlung nicht länger zurückstehen zu dürfen"), terwijl hij overigens het resultaat niet groot genoeg achtte om „das bisher Gesammelte zu veröffentlichen", — dat bewijst dat alleen de Leidsche ontgoochelingen hem weerhouden hebben te publiceercn, wat in het
eigen land toch niet gewaardeerd werd. En toen nóg kon hij geen
Nederlander vinden, aan wien hij zijn kostbare verzameling kon opdragen: pas voor het 5« deel der Horae Belgicae kwam een Nederlander in aanmerking, niet een „ex virorum doctorum Lugduni
numero", maar Jan Frans Willems.
Hoffmann leverde een bloemlezing uit de beide groóte 15e eeuwsche
manuscripten, die toen zijn eigendom waren, het „Devoot ende profitelyck Boecxken", de Souter liedekens, „Dit is een suuerlyck
Boecxken", het z.g. Antwerpsche Liedboek, „'t Dubbelt verbetert
Amsterdamse Liedboeck", een vijftig-tal 18e eeuwsche liedboeken
en de bundel van Le Jeune : in totaal 31 liederen, stuk voor stuk
van blijvende waarde. De teksten worden herhaaldelijk vergeleken
met Duitsche en Scandinavische varianten: baanbrekend werk, dat.
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later verkeerd nagevolgd, nogal eens noodlottig zou blijken voor de
werkzaamheden der zoogenaamd breedwerkende en breeddenkende
epigonen, die onnoodig veel van het eigen-Nederlandsche zouden
prijsgeven,
In 1854 volgde als het io« deel der Horae Belgicae de groóte bloemlezing uit de 15e eeuwsche handschriften: Niederländische geistliche
Lieder des 15. Jahrhunderts (Hannover, Carl Rümpler).
Baanbrekend werk werd een jaar later wederom verricht door de
volledige herdruk van het z.g. Antwerpsche liedboek: „Een schoon
liedekens-Boeck inden wekken ghy in vinden suit. Veelderhande
liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende mélancolie te verdrijuen. Item hier sijn noch toe ghedaen Meer dan Veertichderhande
nyeuwe / liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen.
Hier achter aen veruolghende" (Tantwerpen onder Onser lieuer
vrouwen toren tot. Jan Roulans, 1544). Het was het eerste specimen
van een volledige herdruk; Scheurleer zou er later mee doorgaan.
Natuurlijk was een latere tijd in staat een flinke reeks van ongemotiveerde en niet-verantwoorde wijzigingen 245 ) te vinden, maar Hoffmann's boek is ook na de publicatie van D R K O E P P 2 4 " ) een even
kostelijk als onmisbaar bezit.
Het aanhangsel ,,Ιη dulce iubilo Nun singet und seid froh. Ein Bei
trag zur Geschichte der Deutschen Poesie" op de Geschichte des
Deutschen Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit (derde druk, Hannover
1861) zou voor PROF. J. G. R. ACQUOY aanleiding worden tot het
schrijven van zijn voortreffelijke artikel Kerstliederen en Leisen.2")
Toen J A N F R A N S W I L L E M S stierf (24 Juni 1846), had
hij weinig of geen resultaat beleefd van de hartstochtelijke aanklacht
tegen de slappe geest van den Hollander, die zijn eigen schatten
door buitenlandsche musicologen liet ontdekken en uitgeven. In
1834 verscheen KlESEWETTER'S Geschichte der europäisch-abendländischen oder unserer heutigen Musik, Darstellung ihres Ursprungs,
ihres Wachstums, und ihrer stufenweisen Entwicklung;
tusschen
1835 en 1844 voltooide FÉTIS zijn achtdeelige Biographie Universelle des Musiciens; in 1838 volgde F. J. MONE'S Uebersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit; in 1840 de twee deelen
van KRETZSCHMER'S Deutsche Volkslieder, die menige Nederlandsche melodie bevatten; in 1843 E. DE COUSSEMAKER'S Notice sur
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íes collections musicales de la bibliothèque de Cambrai et des autres
villes du département du Nord, en in 1844 volgde nog UHLAND'S
Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder.
In ons eigen land was er een zekere heer J. WAP die een antwoord
wilde geven op de vraag: Is de Nederduitsche taal minder dan andere
talen voor den zang geschikt?; we hadden een paar losse opmerkingen van PROF. S. MULLER in het Jaarboekje voor de doopsgezinde gemeente in de Nederlanden (1837), SNELLAERT^ Verhandeling over de nederlandsche Dichtkunst in België (1838) en wat
losse aanteekeningen in Kerkelijk Dordrecht en Letter- en oudheidkundige Avondstonden (1841) van G. D. J. SCHOTEL, die nu eenmaal alles interessant vond, ook het volkslied.
Overigens dutte Nederland maar voort en liet het aan WILLEMS zelf
over het eerste grootere werk over het oude Nederlandsche lied te
publiceeren, dat, in tegenstelling tot Hoffmann, die alleen de tekst
publiceerde, èn melodie èn tekst behandelde. Willems heeft zijn werk
niet voltooid gezien; de eerste aflevering kon hij nog geheel verzorgen, van de tweede had hij slechts de eerste 12 liederen, tot en
met no LXI, nog voor de pers gereed kunnen maken. F. A. SNELLAERT bezorgde de uitgave, bracht de overige 197 liederen ter perse
en schreef een uitvoerige inleiding; zoo verscheen in 1848 het geheele werk Oude Vlaemsche liederen, ten deele met de melodieën
uitgegeven bij F. en E. Gyselynck te Gent.
Het is uiterst moeilijk het werk van Willems en Snellaert naar waarde
te schatten. Willems heeft ongetwijfeld in vele melodieën, ook in
die welke hij zelf ter perse bracht, veranderingen aangebracht; voor
een deel berusten deze veranderingen op principes (noot bij lied
no X X X V ) , maar dat vormt nog geen geldig excuus. De Coussemaker, met wien Willems voortdurend in correspondentie stond,
heeft hem dat ronduit gezegd en na zijn dood aan Snellaert zijn
verontwaardiging uitgesproken ,,dat onderscheidene uit de Souterliedekens getrokkene melodieën dermate verminkt zijn, dat ze schier
onkennelyk zyn geworden" " ' ) . FLORIMOND VAN DUYSE"') moest
consta teeren „hoe aan menigen ouden tekst en aan menige oude
melodie willekeurige veranderingen waren toegebracht": hij telde
in één enkel lied 57 verbeteringen, waarvan er niet één werd verantwoord en bewees met onmiskenbare zekerheid, dat meermalen
een tekst werd geplaatst op een melodie, die met die tekst nooit ook
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maar eenig verband had gehad.
Het zou dwaasheid zijn deze fouten te willen goed praten. Maar
Willems' werk was het eerste in zijn soort — en dat verklaart en
verontschuldigt zeer veel. Bovendien was Willems' werk baanbrekend, doordat het, naast de geschreven en gedrukte bronnen,
ook de mondelinge overlevering als een waardevol gegeven naar
voren bracht. Willems had ín de Mengelingen reeds de wensch
geuit, dat Noord-Nederland toch zou overgaan tot de notatie van
het lied, dat ,,ίη den mond des volks" nog voortleefde. NoordNederland zou díe wensch b i j n a e e n e e u w l a t e r vervullen (JAAP
KUNST), het liet het aan Willems over voor te gaan. Aan Willems
danken we de prachtige melodieën van „Naer Oostland willen wy
varen" en „Het waren twee conincskinderen", en liederen als „Heer
Halewijn sane een liedekijn" en „Mijnheerken van Maldeghem".
We hebben hem toch dankbaar te zijn voor veel moois! En ten
slotte mogen we bij de beoordeeling van Willems' werk nooit vergeten, dat al het baan-brekende met hardheid en grofheid van middelen gepaard gaat, en dat we in 1846 niet kunnen verwachten,
wat we in de 20« eeuw mogen eischen. In dit verband mag ook de
vraag wel eens gesteld worden, of onze varianten-studie den tekstdichters geen grootere reverentie brengt dan zij zelf tot in de 17e
eeuw toe, ooit hebben geëischt. JOAN ALBERT BAN verontschuldigde
zich na de compositie van eenige verzen van P. C. HOOFT, dat hij
„hier en d a e r . . . een sylab (had) bygevoeght, zoo ik meende dat de
klanktallen ende den rijmloop beter zoude glijen, ofte vloeijen tot
mijn geluijden"; Hooft gaf hem op 17 April 1642 dit gedenkwaardige antwoord: „Oft UE. hier en daer, een silbe afsnoeit of inent,
des kreun ik wy weinig: al zoud' het ook den zin zwakken; wen
het dien slechts niet verlamt." 250) Van een verminking, zoodanig
dat de zin der liederen wordt verlamd, is bij Willems nooit sprake.
Jan Frans Willems heeft baanbrekend werk verricht i* voor de
facsimile-reproductie der oude melodie-bronnen, 2« voor het bijeenzoeken uit verschillende handschriften en boeken, van tekst en melodie, en 3e voor het noteeren van het lied, dat in den mond des
volks nog leefde.
Werkelijk groóte figuren vinden we onder de bestudeerders en uitgevers van ons volkslied, na WILLEMS en HOFFMANN slechts in den
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persoon van D. F. SCHEURLEER en FLORIMOND VAN DUYSE.
Belangrijke publicaties ontbreken geenszins. E. DECOUSSEMAKER251),
253
LOOTENS en F E Y S ) , BOLS ), BLYAU en T A S S E E L ) noteeren
heele bundels van liederen „uit den mond van het volk"; J. VAN
VLOTEN haalt de primeur voor het kinderlied 2 6 5 ) en voor de geschiedzangen 26e ) ; BÄUMKER publiceert de melodieën uit de handschriften van Berlijn en Weenen 257 ) ; LAND ontcijfert het luitboek
van Thysius 258 ) ; G. KALFF259) schrijft zijn voortreffelijke boek
over de oude, wereldlijke teksten; JONCKBLOET en LAND260) publiceeren de muzikale correspondentie van Huygens; E. VAN DER
STRAFTEN geeft in 8 deelen zijn La Musique dans les Pays-Bas avant
Ie XlXe siècle; A. GOOVAERTS geeft bibliographische en typographische studies 261 ). Maar dan zijn de belangrijkste publicaties ook opgenoemd!
Een merkwaardig en veelal miskend boek is J. H. SCHELTEMA'S
Nederlandsche Liederen uit vroegeren tijd, dat in 1885 bij E. J. Brill
te Leiden verscheen: Scheltema was de eerste Noord-Nederlander,
die een poging deed om mee te spreken in het koor van Vlaamsche,
Fransche en Duitsche publicisten. Het boek is nog wat romantisch
van opzet; het is onder het citaat van J. J. Starter: „O kus! o soete
kus! van sulck een schoonen mond" aan de Nederlandsche Muze
opgedragen, met den, aan een Rondeel van Willem Schellincks ontleenden, goeden raad: „Doorsnuffeld deze prullen". Maar wat
Scheltema publiceerde ís èn voor de tekst èn voor de melodie van
een absolute betrouwbaarheid. De uitmuntende bibliographische
beschrijving van de liederboeken uit de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag, bleef jaren lang een unicum en werd pas door de boeklijst van Scheurleer overtroffen.
Goede publicaties vinden we nog wel; maar er was niemand meer,
die een belangrijk stuk van zijn leven wijdde aan de studie van ons
eigen lied.
252
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D A N I E L F R A N Ç O I S SCHEURLEER(i855-i927)was
de eerste die zich op werkelijk buitengewone wijze voor het Nederlandsche lied verdienstelijk heeft weten te maken. Als bankierszoon
en bankier zette hij in ons land een oude traditie voort: dat het
volkslied altijd aan niet-musicologen ter bestudeering overgelaten
bleef; maar wat deze dilettant leverde, was het voortreffelijkste werk
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dat men zich maar denken kan.
Zijn eerste boek, de prachtige herdruk van Een Devoot ende Pcofitelyck Boecxken, in 1889 verschenen, is boven alle critiek verheven.
De muziek, door de tweekleurendruk niet altijd even duidelijk, werd
in facsimile gereproduceerd en de herdruk van de tekst tot in ieder
lettertje verantwoord. Een kundige inleiding geeft algemeene beschouwingen over melodie en rythme en tekst; met de uitvoerige
aanteekeningen, waarin talrijke varianten worden aangehaald, werd
dit een uitgave, die nimmer zal worden overtroffen en slechts zelden
zal worden geëvenaard.
D. F. S. was een man van hobbies, die zijn buitengewone accuratesse
wel eens, tot schade van de liedstudie, té vèr kon doordrijven. In
het laatste decennium der vorige eeuw werd een groot gedeelte van
zijn aandacht in beslag genomen door de bibliographische studie
van de Soutediedekens van WILLEM VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.
Zelf bezat hij een aantal kostbare exemplaren, maar het oudste
exemplaar bevond zich in het Museum Meermanno-Westreenianum
te Den Haag: lettertype en notendruk weken aanmerkelijk van alle
bekende drukken af. Scheurleer besloot tot een facsimile-herdruk
van deze uitgave; de firma Enschedé voltooide het enorme werk
van fotografeeren, clicheeren, afdrukken op speciaal papier en binden in een archaïstisch-perkamenten band. De geheele uitgave lag
voor de verspreiding gereed, toen Scheurleer een exemplaar van de
Souterliedekens van 1559 aangeboden kreeg, dat hij bij den eersten
oogopslag herkende als de in den Haag berustende uitgave, die, door
geknoei met de datum, dus steeds ten onrechte voor een editie van
1539 was gehouden. Enkele exemplaren van de herdruk werden aan
groóte bibliotheken geschonken, overigens... werd de geheele uitgave van 200 exemplaren door het vuur vernietigd, alleen omdat
Scheurleer geen bibliographische vergissingen in de hand wilde werken! In 1898 volgde, als resultaat van alle moeite, een gedegen
bibliographische studie over De Souterliedekens.
In hetzelfde jaar volgde de voorbeeldige herdruk van FRUYTIERS'
Ecctesiasticus. De firma Enschedé te Haarlem reproduceerde het
zeldzame boekje met oud letter-materiaal regel voor regel en noot
voor noot, terwijl Scheurleer wederom voor een zeer kundige inleiding en aanteekeningen zorg droeg.
In 1912 kwam de Lijst van Nederlandsche Liedboeken, het onmis12
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bare vademecum voor iedereen die ons lied wil bestudeeren. We
kunnen het ernstig betreuren, dat de volledigere vorm van boekbeschrijving niet bewaard werd, die men aanvankelijk bij de voorstudies in het Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands
Muziekgeschiedenis had aangenomen; we mogen zeker betreuren,
dat de lijst, nóch wat indeeling (geestelijk en wereldlijk), nóch wat
de aanduidingen omtrent melodische notaties betreft, geheel feilloos
is gebleken, — het blijft een boek dat niemand meer kan of wil
missen. Hetzelfde geldt voor het eerste supplement dat in 1923 gereed kwam.
Sinds 1912 had Scheurleer een begin laten maken met een melodie
en tekst-catalogus, waarin op duizenden fiches de beginregels van
melodieën en teksten alphabetisch werden geordend.
In 1914 kwam de driedeelige verzameling zeemansverzen en - liederen Van Varen en Vechten, een belangrijk historisch en cultureel
document, dat door PROF. G. K A L F F van een voortreffelijke inleiding werd voorzien: Zeevarende tuyden en zeepoëten. Behalve die
publicaties, welke in mijn boek herhaaldelijk geciteerd werden, verdient nog genoemd te worden de Iconographie des instruments de
musique, waarmede in 1914 begonnen werd.
De volledige lijst van Scheurleer's publicaties, door A. J. DE MARE
opgesteld 2 " 2 ), beslaat niet minder dan 14 pagina's.
Groóte verdiensten heeft hij zich verworven door zijn unieke bibliotheek, en ook door zijn werken in de Vereeniging voor NoordNederlands Muziek-Geschiedenis, waarvan hij sinds 1884 bestuurslid was en sinds het aftreden van PROF. LAND in 1896, voorzitter.
Na Scheurleer's dood nam de Vereeniging snel in belangrijkheid af,
naar mijne meening niet allèèn door gebrek aan de noodïge finantiën.
Daniel François Scheurleer was onze meest consciëntieuze volksliedkenner.
F L O R I M O N D V A N D U Y S E (1843-1910) heeft, als zoon
van den Vlaamschen dichter-archivaris Prudens van Duyse, zeker
niet aan de verwachtingen die aan hem krachtens zijn afkomst gesteld mochten worden, beantwoord.
Nadat hij in 1882-1885 de Nagelaten Gedichten van zijn vader had
uitgegeven, wijdde Florimond van Duyse sinds 1888 al zijn tijd aan
de studie van het Nederlandsche lied: de theoretische verhandelin-

gen, herdrukken en artikelen, die hij in 30 jaren tijds uitgaf, beslaan
een flinke boekenplank en zijn een blijvende getuigenis voor de
arbeidskracht van dezen Gentenaar. In boekvorm verschenen o.a.:
Oude Nederlandsche liederen en melodieën uit de Soutertiedekens
(Gent, 1889) ; Oude Nederlandsche meerstemmige liedboeken (Tijdschrift III, 1890, pag. 125-175); Nederlandsch Liederboek (Willemsfonds, Gent, 1891-1892) ; Het eenstemmig Fransch en Nederlandsch lied in de Belgische Gewesten (Gent, 1896); De melodie
van het Nederlandsche Lied en hare rythmische vormen (1898; uitgegeven in 1902); Dít ÍS een suyverlyck Boecxken (Davidsfonds,
1899); Een Duytsch Musyckboeck, herdruk naar 1572 (Amsterdam, 1902); Het Oude Nederlandsche Lied (3 deelen + registerband, den Haag, 1903-1908) ; Het ierste Musyck Boecxken, herdruk
van 1551 (Amsterdam, 1908). Voor zoo'n prestatie is een eeresaluut gepast!
Alle uitgaven van en over het eenstemmige Nederlandsche lied (de
bespreking der polyphone uitgaven valt buiten het bestek van mijn
boek) zijn in VAN DUYSE'S standaardwerk Het Oude Nederlandsche
Lied, ten deele gecorrigeerd, bijeengebracht. In dit, meer dan 2800
pagina's tellende boekwerk, dat 714 liederen naar tekst en melodie
breedvoerig behandelt — alleen het Wilhelmus beslaat reeds 43
pagina's —, heeft van Duyse zijn visie op het oude Nederlandsche
lied neergelegd.
De bespreking van van Duyse's standaardwerk behoort ondertusschen zonder eenigen twijfel tot de onaangenaamste taak, waarvoor
ik mij bij het schrijven van mijn boek nog ooit gesteld zag: omdat
ik hier in eenige pagina's, min of meer, moet „afrekenen" met een
oeuvre, waaraan een intelligent en werkzaam en zeer belezen man
zijn geheele leven heeft besteed.
De critiek die ik hier op van Duyse meen te moeten leveren, komt
toch allerminst voort uit gebrek aan respect voor diens werk; ook
zou ik het voor alles betreuren, wanneer deze critiek ten gevolge
mocht hebben, dat deze of gene van Duyse's werk niet meer zou
gebruiken: want wie de drie dikke deelen van ,,Het Oude Nederlandsche lied" níet uit de banden gestudeerd heeft, die mag zich niet
verbeelden een grondige kennis over ons volkslied te bezitten. Ik
moet deze critiek hier wel schrijven om aan van Duyse dat absolute
vertrouwen te ontnemen, dat bijna iedereen hem tot op den dag van
vandaae schenkt.
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Van Duyse's werk is o n b e t r o u w b a a r en o n n o o d i g o n volledig.
Van Duyse is onbetrouwbaar en dat is voor een standaardwerk
weinig minder dan een ramp: wanneer men een werk van dezen
omvang voortdurend moet vergelijken met de geciteerde bronnen en
ook ná deze vergelijking nog geenszins kan zeggen, dat het feitenmateriaal voor dit eene lied nu in orde is en men dus tot het trekken
van conclusies kan overgaan, dan is zoo'η standaardwerk weinig
minder dan een groot gevaar voor iedereen, die het in argeloos ver
trouwen gebruikt.
Van Duyse is o n v o l l e d i g , waar volledigheid geëischt mocht
worden. Niemand zal van hem vragen dat hij de geheele Nederlandsche liederenschat zal behandelen (een door mij aangelegde melodie-catalogus bevat ± 14.000 fiches, en is nog niet volledig!),
maar wel hadden we van hem mogen vragen, dat hij de voornaamste
bronnen (Dev. ende Prof. Boecxken, Souterliedekens, Ecclesiasticus,
Gulde-iaers feestdagen, Extractum Catholicum, Gulde-iaers Sonnedaghen, Theodotus' Paradys, Het Prieel, Starter, Valerius, Thysius,
Bellerophon, Bliiden Requiem, Bolognino's Den geestelycken leeuwercker, Christiaen de Placker's Evangelische leeuwerck, den Singende Zwaan) volledig zou hebben verwerkt in dezen zin: dat bij
één bepaald lied het argumentum ex silentio voor deze liedboeken
wel zou opgaan. Nu moeten we voortdurend in dezelfde bundels
naar de melodische varianten gaan zoeken.
De onvolledigheden zijn talrijker dan men wel denkt. Ik noem er
eenige, die ik in de loop der jaren noteerde: blz. 507, STALPAERT'S
Feestdagen geeft op blz. 1145 een afwijkende melodie voor ,,Amaril
de deken sacht", het vers dat HOOFT dichtte op de melodie „Bella
nympha fuggitiva"; 898, melodische variant bij STALPAERT'S Feestdagen, blz. 873; 931, alsvoren op blz. 807; 1049, het lied „Dominice // Gods trouwen knecht" ook bij STALPAERT, blz. 750; 1036,
zie Feestdagen 1036; 1683, vgl. Feestdagen, blz. 663; 1699,
STALPAERTS melodieaanhaling „Lieve kieren wat een deun" is
BREERO'S ,,Twee-spraeck van twee buur wij ven" op de melodie
„'t Schaep dat voer naer Alleckmaer"; 1756, varianten in Extractum Catholicum, blz. 246, Feestdagen blz. 743 en in P. L E N A E R T ' S
Druyventcos no VI; 1786, in Extractum Catholicum, blz. 227;
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1792, alsvoren blz. 69; 1847, varianten in Hymni (1615) blz. 10
en Messrs Copiosa (ι761) blz. 11 en 24; 1847, in STALPAERT'S
Feestdagen, blz. 1208; 2024, de latijnsche tekst in het Paradijs van
THEODOTUS (1627), blz. 60; 2025, varianten in Feestdagen blz.
1222 en Messrs Copiosa blz. 48, 49 en 52; 2066, varianten ín
Feestdagen, blz. 253 en in de Hymni van 1615; 2570, van r ,Amarilli mia bella" geeft RIEMSDIJK in het Utrechtsch Muziek College
op blz. 116 een drie-stemmige bewerking door HELMBREEKER.
Onjuiste melodische lezingen noteerde ik op blz. 164, 311, 386,
447 (inde herhaling), 486, 631, 642, 734, 810, 938, 1178 derde
melodie, 1353, 1511, 2071.
Totaal foutieve rythmen op blz. 82, 161, 541, 606, 734, 929;
bovendien kleinere verschillen op blz. 311, 1007, 1133, 1311.
1430, 1569 en 1805.
/Corre voorslagen waar de origineele melodieën ongetwijfeld een
lange opslag hebben, op blz. 377, 690, 692, 698, 734, 742, 929,
en 1569.
Rythmische rekkingen op blz. 441 en 903.
Rythmische omzettingen in de 3/8 maten: JJ'ip». J*J e.d., op blz.
487, 952 en 1425.
Splitsingsfouten, waarbij een lange noot gesplitst werd over twee
lettergrepen en de tweede noot hooger of lager kwam dan de ongesplitste, op blz. 373 en 487.
Onnauwkeurige opgaven, waardoor den lezer gesuggereerd wordt
dat de opgegeven plaatsen geheel gelijke melodieën bevatten, terwijl
dit geenszins het geval is, op blz. 287, 345, 400, 410, 414, 426,
493> 501, 569, 582, 591, 604, 692, 696, 948, 996, 1003, 1580,
1668-1669, 1687, 1699, 1777, 1888, 2161, 2182, 2348, 2401,
2519 en 2531.
Grove slordigheden komen herhaaldelijk voor: op blz. 6 ontbreekt
de afwijkende melodie voor de tweede strophe; op blz. 44 staat een
melodie, die aan het Devoot ende Profitelyck Boecxken ontleend heet
te zijn, maar díe aan EÄUMKER's publicatie van de Hoffmann'sche
manuscripten (Vierteljahrsschrift, 1888, blz. 177), ontleend is; op
blz. 134 wordt gezegd, dat THEODOTUS' Paradys een melodie geeft
,,Ick stond op hooger bergen", terwijl deze melodie nóch in de
vroegste, nóch in de latere uitgaven voorkomt; op blz. 155 kunnen
we in het geheel niet te weten komen welke bron werd gebruikt;
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op blz. 259 wordt gesuggereerd, dat „Myn herte geeft soo men'gen
sugt" reeds in het Paradys van 1621 voorkomt, terwijl dit pas in
de editie van 1627 het geval is; blz. 342 suggereert een groot verschil, terwijl er slechts een punt achter een halve noot ontbreekt;
blz. 404: het vers van STALPAERT bevat slechts 6 regels en past dus
niet op de melodie voor 7 regels; blz. 495 vertelt, dat THEODOTUS
STALPERT'S vertaling van „Cur mundus militât" overnam, terwijl
Theodotus steeds een stérk afwijkende vertaling leverde; blz. 620
geeft in het tweede deel der aan het luitboek van Thysius ontleende
melodie een d te weinig; op blz. 1423 is in de melodie uit Thysius
een geheele maat weggevallen; op blz. 1642 ontbreekt de elfde maat
van Thysius; op blz. 2380 wordt gezegd dat de melodie „Die
mairi" ons onbekend bleef, terwijl er op blz. 132 van het eerste
deel reeds over gehandeld werd; blz. 2683: het lied „Adieu, adieu
wy scheiden" (aanhangsel THEODOTUS 1648, blz. 54) staat op de
melodie van het lied „Wat sal ick gaen beginnen" (aldaar blz. 6 9 1 ) ,
dat wederom gezongen werd op de melodie „Komt heyligh gheest
vol machten" (aldaar blz. 219), waar een gansch ander notenbeeld („Mijn herte wilt nu vluchten") wordt gegeven.
Wanneer men dit critische materiaal overziet en er dan nog bij bedenkt, dat dit materiaal ontstaan is door vergelijking van slechts 8
boeken, terwijl Scheurleer's lijst 5000 titels bevat en van Duyse
zeker een paar honderd liedboeken in zijn onderzoek heeft betrokken,
dan verliest van Duyse's „Het Oude Nederlandsche Lied" wel veel
van zijn karakter van betrouwbaar standaardwerk.
De uitgave van een correctie
op van Duyse
behoort ook in
dezen tijd nog tot de mogelijkheden; zij moet geschieden uit piëteit
voor het levenswerk van den Gent sehen musicoloog, die voor ons
lied meer heeft gedaan en gewerkt dan wie ook; zij moet geschieden,
omdat wij eerst met deze correctie voor ons Nederlandsche lied een
werkelijk standaardwerk zullen bezitten, d.w.z. een werk dat voor
voortgezette studie voldoende betrouwbaar zat blijken te zijn.
Er staat hier meer op het spel dan de abstracte wetenschap: het belang van ons volkslied, van een voorname factor van onze volkscultuur.
Wat er na van Duyse en Scheurleer op het terrein van de wetenschappelijke volkslied-studie is gepresteerd, is, op enkele uitzonde-
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ringen na, nauwelijks de moeite van het noemen waard.
Belangrijke tekstuitgaven kwamen nog wel tot stand — Geuzen
liederen 2 в з ), Boudewijns 2 "), Bredero 2 6 5 ), Historieliederen ΐββ ) —
en het ontbrak ook niet aan gedegen studies over het geestelijk
lied 2 β 7 ), de schriftuurlijke liedekens 2β8 ) en over het verval s e 9 ), maar
wanneer we vragen naar wetenschappelijke publicaties van en over
het geheele lied (melodie èn tekst), dan is de oogst wel uitermate
gering.
In 1922 verscheen bij Martinus Nijhoff als het „Eerste Vervolg" op
VAN DUYSE'S Het Oude Nederlandsche Lied een uitgave zoo schandelijk slecht en zoo beneden ieder peil, dat er eenvoudig geen woorden voor te vinden zijn: Souterliedekens, een Nederlandsch Psalmboek van 1540, met de oorspronkelijke volksliederen die bij de melodieën behooren, uitgegeven door ELIZABETH MlNCOFF-MARRIAGE.
De uitgeefster heeft bijna geen enkel lied onverminkt weergegeven:
melodische frazen worden uiteengerukt, rusten van de meest dwaze
lengten op de meest dwaze plaatsen ingevoegd, teksten ondergelegd
op de allerstunteligste manier, driekwarts- en zesachtstematen worden verward, teksten op wildvreemde melodieën geplaatst. Hoe
schandelijk slecht deze uitgave was voorbereid, blijkt wel uit het
feit dat Mevr. Mincoff-Marriage in haar inleiding (blz. XVIII)
moest bekennen, dat zij nog ,,bij het begin van het nazien der proeven" niet wist hoe een bepaalde notencombinatie ín het moderne
notenbeeld moest worden weergegeven. En deze dame voelt zich
dan nog geroepen standjes uit te deelen aan Willeras, Hoffmann von
Fallersleben en Florimond van Duyse.
Men had het levenswerk van van Duyse geen grooter oneer kunnen
aandoen, dan door deze uitgave als „Eerste Vervolg". Ik betwijfel
het, of er in de lied-litteratuur van Europa wel één werk te vinden
is, zóó slecht als dit.
In 1923 publiceert FR. KOSSMANN bij Nijhoff te Den Haag in de
derde uitgave van een overdruk van van Duyse's verhandeling over
het Wilhelmus van Nassouwe, zijn interessante vondst van ,,de wijse
van Conde", de oudst-bekende Wilhelmus-melodie; Kossmann was
niet in staat dit uiterst eenvoudige notenbeeld zonder fouten in
modern notenschrift te transscribeeren.
En wanneer we dan nog een veelszins gelukkige collectie kinderliederen, mèt melodieën 270 ) vermelden, dan hebben we — op een
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viertal bundels na, die in het volgende Hoofdstuk besproken worden — alle belangrijke publicaties opgesomd.
Het laaiende enthousiasme voor de bestudeering van het eigene
volkslied is gedoofd. Iets ervan zou nog even terugkeeren bij de
enthousiaste ontvangst, die aan D. WOUTERS' en DR J. MOORMANN's Het Straatlied ten deel zou vallen. De heele publicatie staat
eigenlijk buiten het volkslied, omdat het straatlied auditief is, ingesteld op een luisterend publiek, omdat het niet kent: het motorische
element, dat het essentieele kenmerk van het volkslied vormt. Maar
waar de verzamelaars in hun inleiding herhaaldelijk straatlied en
volkslied, straatzanger en volkszanger met elkaar verwarren (blz.
9, 13, 16, 26 vlg.), daar kunnen we deze boeken niet onbesproken
laten. Wouters en Moormann toonen aan, dat het straatlied door
één persoon ontstaat; zij vergeten te vermelden, dat het straatlied
ook slechts door één of twee personen gezongen wordt. Aan de
melodie werd slechts enkele malen aandacht geschonken en welk een
dof negentiende-eeuwsch melodietje komt er dan voor den dag! In
het protest tegen onnatuurlijk-moraliseerende en overdreven-chauvinistische, speciaal voor het volk gefabriekte liederen stemmen we
graag in; maar we kunnen de illusie van Wouters en Moormann,
dat de regeneratie van het volkslied in de richting van hun straatlied
gezocht zou moeten worden, niet deelen. Het straatlied is het cabaret
van the man of the street, het is auditief en heeft geen gemeenschap
met het volkslied.
Na honderd jaren van studie, van vorsehen en publiceeren, doofde
de belangstelling voor de wetenschap van ons lied, omdat de p r a c t is c h e herleving van het volkslied langs verkeerde wegen was geleid en geen resultaat opleverde.
II - H E T PRACTISCH H E R S T E L
Het practische herstel van ons Nederlandsche volkslied was het doel,
het einddoel van bijna alle wetenschappelijke publicisten; bij Scheurleer moge dat uit zijn werk nog niet zoo sterk blijken, met het financieren van uitvoeringen bewees ook hij zijn belangstelling in de
regeneratiepogingen.
Een van de meest markante figuren in de practische herstelactie is
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wel JAN PIETER HEIJE, de m a n die zich als eerste secretaris van de
„Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis" buitengew o o n verdienstelijk heeft gemaakt door de her en der verspreide partijen van Nederlandsche p o l y p h o n e en vroeg-instrumentale muziek
o p te sporen en in origineel, of in afschrift terug te brengen naar het
eigen land. M a a r 36 jaar vóór de oprichting der Vereeniging ( 1 8 6 9 )
was Heije als volkslieddichter voor den dag gekomen met Hollandsche Liederen op uitheemsche wijzen, een allerzonderlingst debuut
voor den trouwen voorvechter van de eigen muziek! Als algemeen
secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der T o o n k u n s t
maakte hij zich verdienstelijk door vertalingen te leveren van buitenlandsche oratoria, cantaten en p s a l m e n 2 7 1 ) . Practisch Hollander
en menschlievend mensch als hij was, zag hij aldra in het volkslied
een middel tot volksopvoeding en vanaf 1842 volgt de eene bundel
de andere met groóte snelheid o p ; bewerkt en gecomponeerd door
J.
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en meer andere „Nederlandsche T o o n d i c h t e r s " . I n het inleidend
woord o p een der eerste bundels: Volkszangboek
voor
meerstemmig
gezang (P. N . v a n Kampen, Amsterdam, z.j., 1 8 4 2 ? ) m a a k t Heije
gewag van ,,het verbeterd en algemeen Volkszangonderwijs" ; waar
in deze verbetering bestond heb ik niet k u n n e n nagaan, m a a r de algemeene bewering zal wel een goed stuk waarheid bevatten: na
1800 kón ons lied en onze volkszang niet nóg meer achteruitgaan.
In een herdruk van 1847 bestijgt Heije het steigerende, rhetorische
ros; hij ziet ,,in de liefelijke verbinding van Dicht- en T o o n k u n s t . . .
eene kracht t o t beschaving en genot, welke — voor het volk tenminste — niet ligt door iets beters zal kunnen vervangen worden
en waarvan de uitwerking, onder verstandige leiding, eenmaal ook
de meest gespannen verwachting verre zal o v e r t r e f f e n . . . Zoo zweeft
dan den vaderlandschen grond over, liefelijke toonen! V i n d t overal
dankbare tolken om u verder te dragen, vriendelijk geneigde ooren
om u op te vangen, welbereide harten voor den oogst van veredelend vermaak dien ge in uwen schoot d r a a g t " .
De dichter van
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Zie de maan schijnt door de boomen,
Makkers staakt u wild geraas,
Klein vogelein op groenen tak.
Wat zingt ge een lustig lied!
Duifjes met uw blanke veeren,
Vlieg je niet door alle weer.

Een karretjen langs de zandweg reed.
De maan scheen helder de weg was breed,

heeft een enorme opgang gemaakt.
,,Er was", zegt K.ALFF, „in de levensbeschouwing van den gematigd-orthodoxen, verlichten en godsdienstigen dichter juist zooveel van het conventioncele en ouderwetschc, dat de lezers en zangers
er zich thuis in voelden: daar was nog de „herderin met eeren", die
het goud van den jonker versmaadt en trouwt met een boerenknaap,
het visschersmeisje en de edelknaap in dergelijke rollen; landmeisjes
met voetjes blank geschuurd door de golfjes der beek; armen in hun
stulpjes met klimop en klimrozen en „een hagelwit bed // Wel arm
maar toch net", die juichen: „ O Heer! ook de Armsten zijt Gij
goed!""
Tegenover de Volksliedjes van het Nut en het Economische Liedje
van Betje Wolff en Aagje Deken staaat Heije op een veel en veel
beter peil. Hij kon moraliseeren en didactiek plegen, hij had steeds
iets onmiskenbaar hartelijks. En de man die een kinderliedje kon
laten beginnen met een strophe als:
Daar zaten zeven kikkertjes
Al in een boerensloot;
De sloot was toegevroren.
Ze lagen hallef-dood.
Ze kwekten niet,
Ze kwaakten niet,
Van honger en verdriet,

had van het kinderlied meer begrepen dan heele geslachten vóór hem.
Maar ook hier is het betere de grootste vijand van het goede! We
zijn van de Heije-toon in onze nieuwere volksliedteksten nooit meer
los gekomen! Door Heije staat ons volkslied nog steeds op het peil
van de slapste vóór-8o-poëzie, en alleen zijn enorme verdiensten
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voor de oude Nederlandsche muziekgeschiedenis kunnen ons dit
laten vergeten.
De muziek van Heije's liederen is over het algemeen gelijkwaardig
aan de tekst: eenerzijds te zoet, anderzijds te gekunsteld. Er is bijna
geen melodie zonder ingevoegde kruisen en mollen; alle melodieën
zijn on-Hollandsch door omvang, te groóte sprongen of door versieringen.
VOOBJAAPSKOELTE lATtW
(ATEN CATTE;
CATE)
ftI VOOttJAABSKOELTE

.
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Na Heije kan J. W O R P met zijn tekstdichter P. LOUWERSE als ka
rakteristieke figuur gelden. In een schier eindelooze reeks van kleine
boekjes (Liederen voor Mannenkoor; Eerste, Tweede, Derde, Vierde
Zangboek voor lagere scholen en voor zangscholen, met een deeltje
„Wenken voor den onderwijzer"; Twintig driestemmige liederen;
Liedjes voor twee stemmen; De zingende Kinderwereld, in 4 twaalf
tallen; Een Lentedag; Jan-Maat; In de Kinderkamer; Van vrouwen
ende van Minne op tekst van FRANS DE CORT; Veertig liedjes voor
twee stemmen; De Zangschool etc. etc.) heeft J. Worp onze School
en ons Huis met een slap aftreksel van de Heije-liederen vergiftigd.
Ik citeer eenige teksten, de muziek is zeker niet beter.
Maantje, Maantje laat uw stralen
Zachtkens, Zachtkens nederdalen.
Kus de bloempjes op de heide.
Kus de grasjes in de weide.
Maantje, maantje, Kus den moede
Ik ga slapen in uw hoede.
Wat Jantje nimmer heeft geleerd.
Hij kan er vast op an.
Al wilde hij 't ook nog zoo graag.
Dat leert hij nooit als Jan!
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Wil met het dure geld
Niet al te kwistig spelen;
Want zuinigheid met vlijt
Bouwt huizen als kasteelen.

Wie zulke teksten aan de jeugd voorzette, was ten allen tijde hopeloos achter.
Voor den volwassene zijn twee bundels kenschetsend: Vademecum
voor den student. Liederenboek, samengesteld door CORSTIAAN DE
JONG en in 1862 bij Gebr. van der Post te Utrecht verschenen, en
het Grappig Liederen-Album, 48 der nieuwste en meest geliefkoosde
Coupletten en Comique Scènes, gezongen en voorgedragen door de
Grootste Celebriteiten op dat gebied, bevattende de aardigste Chansonetten, Comische Duetten en Terzetten, Gezelschapsliederen enz.
(Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. en M. Cohen).
De eerste bundel riekt naar Flanor, de tweede naar het Café Chantant en de romans van von Marlitt. Ik zal er hier niet veel ruimte
aan besteden. Een luttele hoeveelheid geest gaat onder een groóte
hoeveelheid grofheden en sentimenteele romantiek verborgen. De
studentenbundel bevat de Tafelwetten van Cats, ontelbare liederen
op het Io Vivat en aria's uit ,,La fille de Madame Angot", „Orpheus in der Unterwelt" e.d. De eigenlijke studentenliederen vragen
geen citaat, ze zijn nog steeds in gebruik, onaantastbaar door het
even heilige als onzalige mos. Maar wat heeft den student dier dagen
bezield bij de opname van versjes als:
O, kom in mijn scheepjen!
Zet, liefste, u hier neer!
De nacht is zoo vredig,
Zoo glinstrend het meer!

Grover boertigheden en zinneloozer sentimentaliteiten dan de twee
X 48 liederen van de gebroeders Cohen, kan men zich nauwelijks
indenken:
Ik weet dat Creolen, Negers en Mulatten,
Menscherassen zijn van verschillende tint,
Maar ik kan maar in het geheel niet bevatten.
Wat sausneeers ziin en waar of men die vindt.
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Of dit:
O, wat vermaak, klein vee te weiden,
Is men alleen.
De vreugd is heen;
Men moet elkaar door 't leven leiden,
Geen heil op aard —
Dan saâm gepaard.
Terwijl Vlaanderen in SNELLAERT'S Oude en Nieuwe Liedjes sinds
1852 een bundel volksliederen bezat, die ook nu nog waardevol
materiaal blijkt te bevatten — en deze bundel ook op prijs wist te
stellen, blijkens de herdruk die noodzakelijk werd — , bleef NoordNederland bij alle publicaties zwijgen als het graf: het negeerde de
bundels van D R A. D. L O M A N 2 7 2 ) en J H R J. С M. VAN R I E M S 
D I J K ) , het liet de voortreffelijke bundel Geestelijke Liederen en
Leisen van J. G. R. ACQUOY (Den Haag, Martinus Nijhoff, 1888)
tot op den huidigen dag zonder herdruk en trok zich van het her
haalde optreden van den jongen PAUL FREDERICQ als propagandist
voor het goede lied 2 7 4 ) niets aan. Zelfs de litteraire revolutie van
Willem Kloos c.s. riep voor de liedteksten geen analogieën op: we
bleven voortsukkelen op Heije en diens epigonen.
Het volk, paisibel als steeds en gewend aan de goede zorgen van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, wachtte op een daad van
het Nut en ook het Nut kon niet in beweging komen zonder een
stimulans van buitenaf.
Pas toen in 1891 FLORIMOND VAN DUYSE's Nederlandsch Liederboek door het verwante Willemsfonds in Vlaanderen was uitgegeven, besefte de Maatschappij, dat Nederland van haar een daad
verwachtte.
Op de algemeene vergadering van 1892 werd besloten tot de uitgave van een liedbundel over te gaan. Het oude gebral is in de
motiveering van het bestuursvoorstel nog niet verdwenen; in het
volkslied ligt nog steeds „een groóte, niet alleen poëtische, maar
tevens zedelijke, alle deelen des lands verbindende kracht"; het is
nog steeds het lied, dat als een manusje-van-alles ,,het menschelijk
hart verruimt, de booze gedachten bant, de nevelen, die soms het
zonnetje van binnen omhullen, verdrijft, het huiselijk leven veredelt, het arbeidsvermogen verheft en de energie van den mensch
vermeerdert", terwijl ook „een meer intieme beteekenis" van het
273
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volkslied, te weten de ,,naïeve teederheid" van het wiegelied, niet
vergeten wordt. Maar aan het slot klinkt toch eindelijk een taal,
die nog niet gehoord was in de Noordelijke Nederlanden:
,,Er zijn tijden, waarin het volkslied geboren wordt: dat zijn
de tijden van opgewekt volksleven, zware tijden dikwijls, vol
gevaar en zorgen, waarin alle bijzondere belangen terugwijken
voor het algemeene belang.
Er zijn tijden ook, waarin de drang der stoffelijke belangen de
gemoedsuiting beheerscht, en het volksleven niet in nieuwe
volksliederen zich afspiegelt. Zulk een tijd beleven wíj in menig
opzicht. Maar het beste wat het volksleven vroeger en later
voortbracht in zulk een tijd bijeen te brengen, is juist dan
goed; niet alleen om het verleden te eeren, maar ook met het
oog op de toekomst. In die volksliederen van het voorgeslacht
toch zullen de verstrooide deelen des volks zich opnieuw als
éénheid terugvinden, wanneer wederom zware tijden komen."
Dat was taal; hier klonk voor het eerst buiten de wetenschappelijke
publicaties de roep naar het oude lied: hier werd voor het eerst i n
w ij d e r e n k r i n g gewezen op het groóte belang der retrospectie
voor deze dorre tijd die geen volkslied meer scheppen kon.
Vier jaren later verschijnt het Nederlandsch Volksliederenboek bij
S. L. van Looy te Amsterdam. DANIEL DE LANGE en JHR VAN
RIEMSDIJK verzorgden de muzikale bewerking, terwijl DR G.
K A L F F , tot zijn oude liefde teruggekeerd, de bewerking van het
tekstgedeelte op zich genomen had.
Het boek maakte terstond een enorme opgang: na zes maanden was
reeds een tweede druk noodzakelijk geworden. En om het groóte
boek nog meer populair te maken, stelden Daniël de Lange en
Gerrit Kalff in 1897 een boekje samen, dat 84 liederen uit de groóte
bundel van 139 liederen bevatte. Dit was het boekje dat men meer
speciaal voor het volk geschikt achtte. M a a r . . . wanneer we de
inhoud van dit boekje nagaan, dan blijkt van het retrospectieprincipe toch niet al te veel terecht te komen. Na het Wilhelmus
komt H E Y E ' S ,,Oranjehoutje kan geen kwaad", STARING'S ,,Aan
Neerlands koning wijdt ons lied / Een hulde die ons 't hart gebiedt",
dan ,,'t Is feestdag, voor gansch Nederland / T o t in de kleinste
vest", ,,Wii leven vrii, wii leven blii. Op Neerlands dierbren grond".
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TOLLENS' „Wien Neerlandsch Bloed", H E Y E ' S Vlaggelied, „Frysk
bloed, tsjoch op", „De Vlaamsche Leeuw", TOTIERS' „Di vierkleur
van ons vaderland", „Heft, burgers, 't lied der vrijheid aan", „Hou
zee, hou moedig zee". Dan komen een 6-tal liederen uit VALERIUS
en één uit het Geuzenliedboek, direct gevolgd door „In naam van
Oranje, doe open de poort!", HEYE'S „Heb je van de Zilveren
Vloot wel gehoord" en „Ik zing er al van een Ruyter koen", „In
een blauw geruiten kiel", „Al is ons Prinsesje nog zoo klein", „Hier
komt Paul Jones aan", H E Y E ' S „Schildwachtje, wend je hoofd zoo
niet", „Wat zullen onze patriotjes eten", „Wie praalt aan 't hoofd
der heldenstoet? Chassé", „Komt wilt u spoeden naar Bethlehem",
VONDEL'S „O Kerstnacht, schooner dan de dagen", „Het waren
twee conincskinderen", „Ik stond op hooge bergen", „Daer was
een sneewit vogeltje", „Daer spruyt een boom in genen dal",
BREERO'S „De minne die in mijn hartje leyt", „Willen wy, willen
wy 't Haesken jagen door de hei?"; vlak daarop is het weer mis:
H E Y E ' S „Een scheepje zag ik varen / Het voer al naar den O o s t . . . /
Och, Liefste wees getroost!"; dan gaat het weer goed: „Zeg kwezelken, wilde gij dansen", „Des winters als het regent", HOOFT'S „Elk
prijz' zijn lief naar hij ze gis' " ; dan weer „'t Was ochtend; een meisje
ging wand'len aan 't strand; / Een bootje, dat vlagde, lei ree";
dan weer het prachtige „Naar Oostland willen wij rijden"; vlak
daarop ,,Ιο vivat, Io vivat!", „Wat flonkert gij fier op het donker
fluweel, / Vijf pijlen verbonden tot één!", „Wien liefde voor ons
corps bezielt", „Dat zwaard moet tijden tarten, / Die vijl zal tijden
staan", „Studenten, zingt! zingt luid en blij van harte", etc. etc.
Ik heb de eerste 48 liederen uitvoerig nagegaan, omdat deze manier
van bundels samenstellen tot ± 1930 in meerdere of mindere mate
door iedereen werd nagevolgd: rijp en groen in de bontste mengeling
dooreen. We weten voldoende hoe K A L F F tegenover de critiek van
'80 op de voorafgaande periode van poëzie-fabricatie heeft gestaan,
maar dat hij met de steun van den fijnzinnigen kenner van ons oude
lied JHR VAN RIEMSDIJK, in een Commissie van drie geen duidelijker
scheiding tusschen goed en slecht heeft weten door te voeren, is,
zonder te denken aan de invloed van de opdracht-gevende Maatschappij, moeilijk te verklaren. Want nog in Het Lied in de Middeleeuwen had hij over HEYE c.s., naast een erkenning van zijne onmiskenbare verdiensten, toch ook dit gezegd: „onze tijd vraagt
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toch meer dan zij geven" en ,,hij wordt of te prozaïsch of te modern
sentimenteel".
Hoe dan ook ontstaan, bleef het resultaat toch even noodlottig: 25
jaar lang wordt ons land overstelpt met zangbundels, volgens hetzelfde „systeem" samengesteld. Geestig en anecdotisch, brallend en
stoer, week en gevoelig, rijp en rot, goed en slecht en d a n . . . . voorgezet aan een publiek, dat wèl graag wilde zingen, maar dat sinds
lange eeuwen niet meer weten kón, wat een goed volkslied eigenlijk is.
De verdienste van de primeur, ook in het goede, kan aan de Maatschappij niet worden ontzegd; maar het minder aangename feit, dat
zij tevens de primeur gaf van een verkeerde methode, staat al te zeer
vast om ontkend of verzwegen te kunnen worden. In cijfers uitgedrukt levert een telling op de eerste 50 liederen dit resultaat: 30
zijn melismatisch, 24 maken melodische sprongen grooter dan een
kwart en 15 hebben een omvang grooter dan een none!
Neen, erg gelukkig was de Maatschappij met haar volkszangbemoeiingen niet.
F. R. C O E R S FRZN is misschien wel de merkwaardigste figuur
uit de herlevingsgeschiedenis van ons eigen volkslied.
Op den 26sten Augustus 1897 schrijft hij de Voorrede op het eerste
deel van het Liederboek van Groot-Nederland: „de wiegelende kadans der goddelijke muziek", ,,de voordracht van woorden in een
volgreeks van toonen", „het weergeven van aandoeningen", ,,'t ontplooien van de persoonlijkheid, een opbloeien in ons van 't zonnige
intiem-inwendige door den al-muffen schijn henen, als een bloem
die doorbreekt uit den vuilen grond omdat ze bloem is en moet
omvloeien ons in teere geuren en moef weven overal rond zich
frischheid", „we moeten weer kunnen getuigenis afleggen van hetgeen in ons gemoed het hoogste, het heiligste is om in bevallige omtrekken en in treffende beelden onze eigen gewaarwordingen terug
te vinden in die eenparigheid des gevoels, die ons Volk kenmerkt...
in het Volkslied".
Dat is dan eindelijk de invloed van '80, denken we, die het volkslied in de tekst verlossen zal van het onechte pathos en de valsche
sentimentaliteit. Coers' rhetoriek echter bleek daarvoor geen waarborg. Het heele eerste deel van Coers' Liederboek bevat vanaf pagina
7 geen enkel goed lied.

pag. i o

Van Dollard's strand tot Schelde's zoomen.
In 't Nederland van Noord en Zuid,
Waar 't stoere volk de kracht der stroomen.
De macht des dwinglands heeft gestuit; etc.

pag. 12

Wien Neerlandsch Bloed door d'aadren vloeit etc.

pag. 14

Wilhelmus van Nassouwe,
En 't lieve Vaderland
Blijf ik altijd getrouwe
Met hart en hoofd en hand; etc.

pag. 15

De Vlaamsche Leeuw.

pag. 18

Di vierkleur van ons dierbaar land,
Di waai o'er Transvaal;
En wee di Godvergeten hand,
Wat dit weer neer wil haal! etc.

pag. 20

Heft, Burgers, 't lied der vrijheid aan.
En zingt ons eigen volksbestaan!
Van vreemde banden vrij,
Bekleedt ons klein gemeenbest
Op orde, wet en recht gevest.
Rang in der Staten rij

pag. 22

Io vivat

pag. 23 Gaudeamus Igitur
pag. 24

A. A. A
Valete Studia etc.

pag. 25

Vivat Senatus Veteranorum!
Vivat et eius rector!
Sit semper felix, expers malorum
Sit ei Zeus Protector! etc.

pag. 26

Wie liefde voor ons corps bezielt,
En wie zíjn eer bedoelt,
In 't trouwe hart een gloed behield
Door geenen tijd bekoeld, etc.

pag. 27

't Is Utrecht, ons Studenten Corps,
Dat nooit van d'aard verdwijnt.
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Daai steeds de Sol Justitiae
Het met zíjn gloed beschijnt, etc.
pag. 28 Wat flonkert gij fier op het donker fluweel
Vijf pijlen verbonden tot één!
Te zamen een machtig en krachtig geheel,
Zoo broos en zoo zwak elk alleen, etc.
pag. 30 Studenten! zingt! zingt luid en blij van harte;
Een lied zij 't beeld van onze jonge kracht!
De wereld heeft nog niet door leed en smarte
In ons gezang een wanklank aangebracht! etc.

Voor hem die de taal van den liedtekst verstaat, spreken deze voorbeelden een zeer duidelijke taal, die door cijfermateriaal alleen nog
maar bevestigd kan worden. De normale toonomvang wordt in
bijna de helft der liederen overschreden; 60% is melismatisch en
70 % maakt melodiesprongen van een kwint of grooter. Ons muziekvoorbeeld kent alle fouten tegelijk: te scherp rythme, meiisme, te
groóte sprong, te groóte omvang!
Al deze liederen zijn aan de piano gecomponeerd: 45% kent het
gebroken majeur-accoord als zoogenaamd melodisch motief; terwijl
het gebroken septiem-accoord in meer dan 70% van alle liederen
een rol speelt.

Deze liedjes zijn on-melodisch; zij zijn harmonisch-gedacht. De
tonen volgen elkaar niet vrij meer op: zij zijn gebonden aan de harmonisatie-wetten. Hier heerscht een andere norm dan de vrijheid
van de actieve zang: de piano verdrukt de klare, heldere, horizontale melodiek.
En
dit boek had in 1898 reeds zijn derde druk!
Met het tweede deel van Coers' Liederboek wanen we ons plotseling
in een andere wereld. Hier vinden we niets meer van het oude
gebral: de oude balladen van Halewijn, Danielken, Hanselijn, van
het Heerken van Maldeghem, Thijsken van den Schilde en De drie
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Gezellen van Rozendaal, van de twee Conincskinderen, het Soudaensdochterken en De drij Ruitertjes, rijzen in al hun dramatiek
voor ons op; de beste minneliederen vonden een plaats naast AnneMarieken en Te Kieldrecht. Dat was een voortreffelijke keuze.
Het derde deel begint met de holste bombast over „Mijn Nederland"
dat door ,,Hand en Hoofd" „In Oorlog en Vree" „Der zee-ee-ee
ontrukt" werd; Dietschland en Oranje en van Speyk en de Ruyter
worden den volke op de brallendste teksten en muziekjens voorgezet, en dan — staan we weer in de middeleeuwsche kerstnacht,
met het eerlijke en innige vers over Maria en haar kindje en Sint
Jozef, over de herders en de drie wijze koningen.
De vierde bundel van COERS geeft ons gelegenheid zijn werkwijze
te bespreken. Niet minder dan 42 liederen werden aan VALERIUS
ontleend; 28 liederen werden uit DE CousSEMAKER's Chants populaires des Flamands de France overgenomen; 20 uit Oude en nieuwe
Kerstliederen van Jos. ALB. ALBERDINGK T H U M en LAMB. JoANN.
ALBERDINGK THUM (Amsterdam, Langenhuysen) ; 7 uit WILLEMS' Oude Vlaemsche Liederen en twee liederen uit een bron die
me onbekend gebleven is.
Coers was het type van den enthousiasteling, die — zooals hij zelf
zegt — zich niet wilde laten „vermuffen (door de) wetenschappelijke weters van muziek, folkloristen, letterkundigen (letterweters),
en geschiedkundigen", en die niet beseffen kón, hoe zeer hij, door
die afkeer van de dorre studie van melodische en tekst-varianten, de
zaak van het volkslied, zijn eigen ideaal, schade berokkende.
Aan de bundel Oude en nieuwe Kerstliederen ontleende Coers een
uiterst corrupte lezing van het oeroude „Een kindekijn is ons gheboren / In Bethlehem".
Vergelijk:
Mer als die coninghen quamen
buy ten Iherusalem
met vruechden si vernamen
die sterre staen voer hem,
al tot si vonden
dat kindekijn
in doeckelkijns ghewonden.
bider moeder sijn.

De Koningen zijn getogen
Welgemoed uit stad en trans;
Daar blonk weer voor hun oogen
D'Oostersterre met haar glans;
Tot dat z'in korte stonden,
Met vreugde groot,
Het lieve Wichtjen vonden
Op Moeders schoot.
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Ook in de lezingen der melodieën ontstaan zoo de grofste en leelijkste fouten. Coers ontleent aan WILLEMS het lied ,,Jerusalem, ghy
schoone stadt"; men vergelijke de corrupte lezing met het origineel
uit Het prieel der geestelijcke Melodiie:
ft PRIEEL

»

1

_

( ^ Ш ^ . · J^p r r y ГА f r Γ f ? r r f ^
]e-ru-sa-lem

qhy schoone Stadt Hocstoet jhij, bruyt.m mijn be-ha-qtien

COERS

•Je-rusa-lem,

qhij

sehoo-ne stedt, Hoc stoet qhi^bruyt.'m mijn be-ha-qhen

In het derde deel blijken de gevaren van Coers' verzamelmethode
nog van een andere kant. Het rake spotliedje ,,Daer was lestmael een
kweselken" werd aan D E COUSSEMAKER ontleend, ofschoon POL
DE MONT (Volkskunde, deel VII, pag. 122) reeds in 1894 een veel
betere en complete tekst had gepubliceerd. Het geestige lied „Den
uyl die op den peerboom zat" bleef een torso, omdat Coers, in zijn
verachting voor de boekenwurmen, de volledige lezing van A. DE
COCK (Volkskunde IX, pag. 186) niet kende.
Dat Coers' werk door onkunde mislukken moest, was des te tragi
scher, omdat hij op dat oogenblik practisch de beslissing in han
den had.
Coers wist uit het saaie en dooie Nederland dier dagen een brok
enthousiasme los te slaan, als we sinds de verjaging der Fransche
troepen wellicht niet meer hadden gekend. Hij beschikte over een
groóte dosis onbaatzuchtigheid en over een invloed in alle kringen
des lands, die op dit gebied door niemand ooit zou worden overtroffen. Het begon met de Utrechtsche studenten-afdeeling van het
Willemsfonds, het zou eindigen met regeeringssubsidie.
Op 3 December 1897 gaf hij met zijn collega's een uitvoering van
zijn liederen in den Utrechtschen Stadsschouwburg. De Telegraaf
schreef er over:
,,Het publiek, dat in grooten getale opgekomen was ín die
schittering van kleuren, in die gemakkelijkheid van bewegingen, in die gezellige, prettige drukte, die aan de studentenwereld eigen is, heeft dan ook volop genoten, en dit getoond
door de gestadige enthousiaste betuigingen van sympathie. De
solisten, Mej. Hanau en de heer Orelio, kweten zich uitmun-
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tend van hun taak. Dat zelfde kan getuigd worden van de
dames, tot een koor vereenigd, onder leiding van de heeren
Mart. J. Bouman uit Gouda en W. Petri".
Maar met de helderziendheid van een enfant-terrible schreef G. L. B.
in het eerstvolgende Minerva-nummer (9.12.97) :
„Onze meester-zanger Jos. Orelio, die zoo uitmuntend onze
liederen, en al hun eigenaardige schoonheid, in alle hun frissche
naïveteit, weet weer te geven, wiens steun voor dezen avond
was aangezocht, moest de uitvoering dragen".
De volkszang rustte op den solist!
Orelio trok, later in samenwerking met Gottfried Mann het heele
land door: Haarlem, Rotterdam, Breda, Amsterdam, Alkmaar,
Leeuwarden, Utrecht, Deventer en Gouda kwamen respectievelijk
aan de beurt en in Augustus 1899 ook Gent. De Gazette van Gent
(30 Aug. '99) vermeldt de medewerking van ,,de zangers, Mevr.
Tyssen-Bremerkamp, den heer Tyssen en den heer Orelio, tenor en
baryton van de N e d e r l a n d s c h e O p e r a (ik spatieer, J. P.) te
Amsterdam". De volgende recensie-fragmenten geven een idee van
het c o n c e r t :
,,Ik geloof, dat er ongeveer een 4000 menschen in kunnen, die
zijn er zeker geweest en mogelijk ook wel meer, althans de
menschen zaten als haring in een t o n . . . Het publiek geraakte
bij het zingen door het drietal steeds meer en meer in vervoering. Men moet het hebben bijgewoond, welk een geestdrift
er heerschte, toen de zangers achtereenvolgens het oud-Wilhelmus, het volkslied van Transvaal, dat van den Oranje Vrij
Staat en eindelijk den Vlaamsche Leeuw zongen. Bij dit laatste
geraakte de menigte zoo onder den indruk, dat het zich met
moeite kon inhouden te gaan medezingen en er moest dan ook
een couplet worden herhaald om den aanwezigen gelegenheid
te geven uit volle borst het r e f r e i n (ik spatieer, J. P.) mede
te zingen". (Alg. Hbl.: 1.9.'99).
,,De helder, als kristaal klinkende en buigzame sopraanstem...,
de nu eens zacht, dan forsch, doch steeds als zilver helder klinkende tenorstem... de klankrijke, machtige alles beheerschende
stem van den prins der Nederlandsche zangers... korrekte
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d i k t i e . . . gevoelvolle wijze... de keus zijner artisten. Het publiek was letterlijk meegesleept, ja verrukt, want het was, tijdens de uitvoering, ZOO STIL (ik spatieer, J. P.) in die met
duizenden menschen opgevulde zaal, dat men zich in een klooster zou hebben gewaand." (Fondsenblad: 2.9.'99).
,,Een uitmuntende keuze en die allen door het opgetogen publiek luidruchtig werden toegejuicht... helder, welluidend
orgaan, dat ze uitstekend weet aan te wenden om u te roeren
. . . duidelijke fraseering en keurige uitspraak... heldere aangename tenorstem... een kunstenaar in den waren zin des
w o o r d s . . . een machtig, buigzaam orgaan, helder klinkend
zonder eenig geweld, een stem komende uit de borst, beurtelings schalks, teeder, diep roeiend, schalks, díe u doet lachen
van pret, opwekt tot vreugde en levenslust en straks uw ziel
doet smelten van zalige aandoening en weelde". (Voorwaarts,
Gent: 1 5 . 9 / 9 9 ) .

Dat was het begin van de volkszang-actie: een concert met koor en
solisten en met een publiek, dat braaf mocht luisteren en bij gratie
Gods het r e f r e i n van de Vlaamsche Leeuw meezingen mocht. En
dat van Coers, die over zijn volksliederen gezegd had: ,,ons volk
moet ze kennen, moet ze hooren, moet ze meezingen". (Voorrede,
pag. XVI, noot).
Een machtige steun kreeg Coers vooral toen op den 3den Juli 1904,
uitsluitend terwille van zijn Liederenbeweging, de Vereeniging ,,Het
Nederlandsche Lied" werd opgericht. Initiatief-nemers waren een
achttal professoren, vijf doctoren of meesters in de rechten, een
baron, twee jonkheeren, een paar musici en een bankier.
De Vereeniging legde in haar statuten vast dat zij eerst en vooral
Coers' Liederenbeweging wilde bevorderen en omschreef de middelen, analoog aan Coers' streven, als volgt:
ie het doen uitgeven en zoo goedkoop mogelijk verspreiden
van Coers' Liederen van Groot-Nederland;
2« het opsporen of doen opsporen van verspreide liedekens;
3e volksliederen doen zetten in Nederlandsche pianobewerkingen;
e
4 het doen bestudeeren en ten eehoore brencen van liederen;
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5e het maken van propaganda voor het doel der vereeniging
en verder al wat overigens nog kan worden samengevat
onder den naam van Coers' Liederenbeweging.
Aanvankelijk zou men, indien de middelen het vergunden, om de
twee maanden één of meer bundels brengen; na de algemeene vergadering van 14 Juni 1910 werd het minimum aantal tot 10 per
jaar uitgebreid, terwijl men, door een zeer ruime subsidie van het
Rijk gesteund, nog later overging tot de maandelijksche uitgave van
een bundel.
De Vereeniging heeft haar voornemen, wat deze uitgaven betreft,
ook ten uitvoer gebracht: het aantal bundels is de 250 stuks reeds
ver gepasseerd! Maar, dat m o e t e n we er helaas aan toevoegen:
het volkslied werd door deze formidabele publicaties niet of nauwelijks gebaat. Gebrek aan selectiviteit en aan deskundigheid zijn daarvan niet de eenige oorzaken geweest; de piano-bewerkingen, die
meestal te log en te moeilijk zijn, hebben zeker ook geen goed gedaan, zoomin als de te hooge prijs.
In deze duizenden liederen, kris en kras dooréén geklutst, kan niemand den weg meer vinden: men kan er in verdrinken.
In het laatste decennium is de, inmiddels met het praedicaat ,,Koninklijke" vereerde vereeniging van tactiek veranderd: zij ging over
tot het uitgeven van volledige herdrukken van oude liedboeken. Nu
is het bestuur natuurlijk volkomen gerechtigd te schrijven dat de
oude melodieën en teksten van ons lied verscholen zijn tusschen de
bestofte papieren van bibliotheken, besloten binnen den te engen
kring der wetenschappelijke uitgaven, dat ,,het behoud onzer liederen
niet alleen van letterkundig, volken- en volkskundig, geschiedkundig, muziek- en kunstbelang is"; het heeft evident gelijk, als het
schrijft dat ons lied „geenszins een mooie, archeologische reliquie"
is; maar dan moet het dien-overeenkomstig handelen. De door haar
2Τβ
uitgegeven herdrukken van VALERIUS275), PlETER LENAERTS ),
DAVID J O R I S Z ) en B R E D E R O ) missen hun doel als volkslied
publicaties en voldoen geenszins aan de eischen die aan wetenschap
pelijke uitgaven gesteld mogen worden.
Wetenschappelijk verzorgde uitgaven zouden we dankbaar begroet
hebben; want als volkslied-uitgaven zijn deze omvangrijke publi
caties reeds in den geheelen opzet mislukt, omdat Lenaerts en Jorisz
277
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nooit meer door één enkel liedje eigendom van ons volk kunnen
worden, de eerste door de gewrongen rethorische vorm, de laatste
door zijn zeer uitzonderlijke geestesrichting. Valerius bevat zeker
niet meer dan een ι o-tal liederen, die voor een herleving vatbaar zijn
en van Bredero zal ook menig gedicht, als te individueel van onder
werp („Goddinne, die de naem van 't schiprijck Eylant voert") of
te tijdelijk van uitdrukking (,,Ay schoone Dochter Blont, die 't Hulzel en Paruycken / Des Gouden Dagheraets verwelickt en verdooft")
niet tot het volkslied gerekend kunnen worden.
De zeer gedegen inleidingen van MEERTENS en HOOGEWERFF op de
herdrukken van Lenaerts en Jorisz roepen gedachten wakker aan
wetenschappelijke publicaties: biographische, litteraire en biblio
graphische bijzonderheden, beschouwingen over het dialect waarin
de bundel geschreven werd, verwachten we niet in publicaties die
de practische herleving van het volkslied nastreven.
Van musicologische zijde bezien hebben deze uitgaven echter geen
wetenschappelijke waarde.
Bij VALERIUS ontbreken de „Tafel der Stemmen", de titel-canon,
een opgave van melodie-varianten en gegevens over de luit-tabulatuur.
Bij BREDERO vinden we nergens vermeld wáár de melodieën werden
gevonden en wanneer we dan na eenig zoeken bij de bron zijn gekomen, dan blijkt hoe zeer deze uitgave alle betrouwbaarheid mist.
De ergste gevallen laat ik hier volgen. Pag. 6 van de herdruk geeft
een mengsel van twee varianten van „Est ce Mars Ie grand Dieu des
Allarmes", waar onnoodig, en dus leelijk, een dubbele opslag werd
ingelascht; op pag. 25 werd een melodie aan den protestantschen
psalmenbundel ontleend (wat op zich genomen hier reeds aanvechtbaar is), maar bleef van het rythme niet over: 6 maal moet een
korte opslag in een langen veranderd worden, 4 maal moet een
halve noot met een punt veranderd worden in een halve, terwijl
bovendien nog 3 maal een kwartnoot in een van de dubbele lengte
veranderd moet worden; op pag. 44 moet de in 6/4 doorgeslagen
melodie van Theodotus in maat 2, 4 en 6 vervangen worden door
een 3U·, op pag. 46 wordt ten onrechte een melodie gebruikt uit „Een
devoot ende profitelyck Boecxken" van 1539, waarin het eerste gedeelte gewoon herhaald wordt, omdat anders 'n zes-regelige strofe
natuurlijk niet op de melodie van een vier-regelige passen zou; het
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Amoureus Liedt van blz. 97 staat op een verkeerde melodie; op
blz. 112-113 moeten niet minder dan drie "Д noten en twintig */*
noten in halve worden veranderd en dat terwijl het heele lied slechts
16 vier-kwarts-maten telt.
Het is op het zielige af; maar dubbel zielig wordt het, als we be
merken dat minstens de helft van de fouten te wijten is aan over
name uit onbetrouwbare bronnen.
De foutieve melodie (de herkomst, d.w.z. de oudste herkomst, bleef
me onbekend) van het Amoureus-Liedeken op blz. 8 werd over
genomen van JUL. RÖNTGEN'S G. A. Bredero's Liederen, in 1919
door de Vereeniging Joan Blaeu te Amsterdam uitgegeven (pag. 2) ;
de tekstplaatsing op bladz. 13 onder de melodie van de Souterliedekens, die zóó in ieder geval onjuist is, werd uit VAN DUYSE'S
Oude Nederlandsche Lied deel I blz. 593 gehaald; het reeds besproken foutieve rhythme van blz. 25 staat bij van Duyse op blz. 161;
het lied van blz. 34 = Röntgen blz. 44; de fouten van blz. 40 =
Röntgen blz. 35, behoudens het slot; de foutieve rythmiek van
blz. 44 = van Duyse blz. 4 4 1 ; de rythmische interpretatie van
blz. 46 = van Duyse blz. 326; Nieuw Liedeken van blz. 49 =
Röntgen blz. 25, met fouten en al; de melodie van Spaininielette
werd door Röntgen aan Roger deel II no 117 „Spanjolette Rotterdam" ontleend: de herdruk neemt met de melodie óók de belangrijke wijzigingen die Röntgen aanbracht, over.
De herdruk van DAVID JORISZ' Liedt-Boecxken vermeldt niets over
de merkwaardige melodieën, die hij gebruikte. Men heeft er blijkbaar zelfs geen onderzoek naar ingesteld; de schaarsche mededeelingen van VAN DUYSE (blz. XIV noot, 330, 2718 en 2721) worden
niet eens overgebracht. Ook oordeelde men het niet de moeite waard,
bekende melodieën als ,,Voor Munster staet een steenen Huys" en
,,Een vasten Burch is onser Godt", die door D. Jorisz alleen met
de naam worden aangeduid, af te drukken.
P. J. M E E R T E N S heeft bij de uitgave van den Druyven -Tros een
onderzoek ingesteld naar de variante melodieën en daarvoor VAN
DUYSE, LAND'S TTjyst'us-uitgave, de Souterliedekens van MEVR.
MINCOFF-MARRIAGE, de bundel van SCHELTEMA en het Weekblad
voor muziek gebruikt. Hoe onvoldoende dit onderzoek is, moge uit
de volgende aanvullende lijst blijken:
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„Almande Graci", vgl. Anons Vingectuig (1645), blz. 93.
,,Brande Pisquette", zie Thysius, no 75.
„Galiarde Vlaenderlant", vgl. Anons Vingertuig (1645), blz. 125.
„Gelijck als de witte swane", zie STALPERTS' Feestdagen blz. 460 en
Extractum Catholicum blz. 560.
„Ghy heydenen al", vgl. Ecclesiasticus, blz. 66; Speten van Sinne
(Antwerpen, Silvius, 1564) 61 verso.
,,Haest u mijn schoon Vriendinne", vgl. Het Hooghe-Liedt Salo
mons door J. B. (1616), B 3 verso.
,,Ick en ben niet als de piume", zie Extractum Catholicum, blz. 58
en Feestdagen blz. 514.
,,Ick peyns om een persoone", vgl. Buiden Requiem blz. 49 en 270.
„Laestmael ginck ick spasseren", vgl. Bliiden Requiem blz. 256
,,Ick ghinck eenmael spaceren".
„Mijn hert dat iaeght seer onversaeght", zie Soutediedekens,
psalm 24.
„ O diep gepeys, o swaer versucht", vgl. het lerste musyck Boecxken
(1551) іб еко.
,,Ο schepper fier" of Ì De door VAN DUYSE (II, 1760) gegeven me,»Passemede Anvers" ] lodieën passen wel op Lenaerts' tekst.
,.Quand la Bergere", vgl. nog Extractum Catholicum blz. 246 en
Thysius no 113.
Zooals men ziet werd het gebruikte materiaal niet eens volledig uitgebuit!
Het wordt hoog tijd, dat de Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsche Lied" zich bezint op doelstelling èn op werkwijze. Men
kan door bronnenpublicaties nog ontzettend veel goeds doen voor
de studie van ons lied: THEODOTUS' Paradijs, de drie liedboeken
van STALPERT, het Prieel der geestelicker Melodiie, PERS' Belterophon, CAMPHUYSEN'S Stichtelycke Rymen, Urania, en zoovele
andere liedboeken, verdienen een herdruk volop, evenals JUSTUS
DE HARDUYN, COORNHERT en MATTHYS DE CASTELEYN. ZOO kan
men indirect het volkslied dienen dóór de wetenschap; nu dient
men nóch de regeneratie van het volkslied, nóch de studie.
Is het niet schrijnend, dat de publicaties van de Vereeniging voor
Nederlands Muziekeeschiedenis wecrens gebrek aan finantiën vrii-
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wel stil liggen, terwijl hier geregeld handen vol geld aan vrijwel
nuttelooze boeken worden weggegooid? Weggegooid: o.a. aan nuttelooze pianobegeleidingen!
Bij bronnenpublicaties neme men SCHEURLEER's herdrukken, desnoods met wat minder luxe, tot voorbeeld.
We hebben iets langer stil gestaan bij alles wat zich rond de merkwaardige figuur, die F. R. COERS FRZN. voor onze volksliedbeweging was en nóg is, heeft afgespeeld, omdat zijn invloed van onschatbare grootte is geweest. Coers heeft onze volksliedbeweging
gemaakt: wat hij publiceerde werd, menigmaal als het zuiverste plagiaat, herdrukt; de concert-methode, die hij vol ijver en vol
onbaatzuchtigheid lanceerde, werd door alle volkszangvereenigingen gecopiëerd; zijn methode van het bontste ,,Elck wat wils"
werd tot 1929 toe door iedereen nagevolgd. Coers heeft voor de
directe herlevingsactie van ons volkslied meer gedaan dan eenig
ander. Zijn mislukkingen mogen ons een aanmaning zijn tot bezinning: zijn activiteit en onbaatzuchtige liefde mogen ons altijd
als een stralend voorbeeld voor den geest blijven staan.
De V O L K S Z A N G V E R E E N I G I N G E N " · ) zijn het werk
van Coers op de voet gevolgd, althans in de eerste 20 jaren van
onze eeuw. Het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat de uitgaven
van Coers steeds metterdaad gesteund had, nam de propaganda
voor het volkslied in zijn statuten op. Er werd een Nationale Vereeniging voor den Volkszang opgericht. De Katholieken begonnen
onder M E E S T E R M E R T E N S en Jhr. RUYS DE BEERENBROUCK in
Limburg met eigen organisaties, die van plaatselijke, tot diocesane
en federatief-nationale vereenigingen uitgroeiden. Er kwam een Nederlandsche Koorvereeniging, die onder haar doelstellingen opnam:
het uitgeven van het volkslied in meerstemmige zettingen.
De tijd was niet ver meer dat heel Nederland zong, dat er geen vergadering gehouden kon worden, die niet met eenïge volksliederen
werd geopend en gesloten. ledere uitgever van een volkszangbundel
was a priori reeds van succes verzekerd. De volksliederen groeien,
in getal e n . . . in kwaliteit, als paddestoelen in het najaar: de wandelaar ziet ze staan, vindt ze prachtig, m a a r . . . korten tijd later zijn
ze vergaan, beschimmeld en verrot.
Limburg krijgt zijn beroemde lied:
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Waar in 't bronsgroen eikenhout
't Nachtegaaltje zingt.
Over 't maische korenveld
't Lied des leeweiks klinkt.

Gelderland doet op haar manier aan retrospectie:
Dierbaai erfdeel der Bataven,
Gelre's lusthof weest gegroet
Waai natuur haar rijkste gaven
Uitstort van haai overvloed.
Nooit volpiezen wateistioomen
Zijn U w rijkdom en Uw kiacht,
Beekjes luischen langs U w zoomen
Waar ons welvaait tegenlacht.

Brabant ís ietwat luidruchtiger:
Laat luid en blij onz' stemmen schallen
Dooi doip en stad en veld;
Een lied dat wijd in bieede galmen
Den lof van Biabant meldt:
Nooid-Biabant, zie uw tiouwe zonen
Zij juub'len oveial
Het lied van hulde en verknochtheid:
Ons Brabant boven al.

Naast Coers' Studentenliederen, zoo maar algemeen voor de(n) student bestemd, moest natuurlijk een bundel Meisjes-studenten-liedjes
(1913, z.j., plaats of uitgever) worden gefabriekt.
Dát had men van de romantische theorieën over het ontstaan van
het volkslied nog behouden: dat je voor het dichten van een volkslied geen kunstenaar behoeft te zijn. Wat niet dichten kan, wordt
dichter van volksliederen: de tekstdichters zijn in twintig jaar tijds
alleen met getallen van drie cijfers te noemen; er komen zelfs specialisten. Een zangerig toontje, veel -tje's, -hes en -jen's, veel zonneschijn en een beetje regen, een lievigheidje en toch eventjes ,,raak"
zijn, een lachje en een traantje — meer is er niet noodig: de volksliedtekst is gereed. Och, en dan is er in de familie nog wel iemand
met talent voor muziek, die componeert de melodieën ín een ommezientje.
Er zijn specialisten als de heer H. W. VAN DER MEY, met zijn Beijer-
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landsche Boertjes, zijn Gelukskinderen, zijn Hansjes en Trienekes,
zijn Grietjes v a n den Mulder, de Boertjes v a n de klei, de Breikous
van Grootmoeder, de Romance en de Paardebloem. D a a r is een
R E N É DE CLERCQ met Sarlottekens en Tienekens v a n Heule. D a a r
komen ze met heele risten en zingen liederen o p het gezang. T e k s t e n
die aan de primitiefste eischen v a n de goede smaak niet konden voldoen, waren toch altijd n o g goed genoeg o m er een volksliedje v a n
te maken. E n het componeeren v a n een volksliedje is werkelijk maar
een kleinigheid je: toen ik in 1927 in de pers h e t idee lanceerde v a n
„iedere week een lied", was er dadelijk een vriendelijke meneer, die
me wel uit de copienood wilde helpen en me een paar honderd
volksliederen aanbood, desgewenscht o o k in Gregoriaansche t o o n soorten, alles u i t voorraad te leveren.
Aparte genieën komen e n . . . vergaan.
J. H . S P E E N H O F F werd door WlRTH 2 9 0 ) en ENSCHEDÉ2β1) in
vollen ernst beschouwd als een h o o p v o l teeken v o o r onze volksliedrenaissance.
De cabaretkunst van SPEENHOFF 2 8 2 ) w a s in eerste instantie een na
volging v a n de Fransche chansons, v a n EMILE GOUDEAU, VICTOR
M E N S Y en X A V I E R

P R I V A S , ZOO goed als v a n A R I S T I D E B R U A N T ' S

,,Chansons Rosses", v a n den prachtigen THÉODORE BOTREL en de
talentvolle YVETTE GILBERT. Anderzijds is er een duidelijke invloed
van het Duitsche Ueber-Brettl, o p haar beurt een navolging v a n
het Fransche Cabaret, d a t behalve een DETLEV VON LlLIENCRON, een
E R N S T VON W O L Z O G E N en een G U S T A V F A L K E , evengoed een F R A N K

met al zijn, vooral in h e t lied z o o compact en n a v r a n t
weergegeven, vuile fantasie, onder haar dichters t e l d e . г м )
Wirth besefte bij al zijn b e w o n d e r i n g voor de „Fülle echt volkstümlichen, nationalen E m p f i n d e n s " , terdege, d a t Speenhoff's liederen
„ z u der Kategorie der Z e i t g e d i c h t e gehören, keinen allgemeineren Stoff enthalten, u n d überdies n u r die negative Seite gewisser
sozialer Verhältnisse u n d Zustände zuviel betonen, meistens sogar
in der K a r i k a t u r f o r m " ; maar v o n d anderzijds het liedje „Kleuters" 284) „ v o n ergreifender Schönheit":
WEDEKIND

Kleine kleuters blond en blij
Komen met de maand van Met
Zoete snoetjes.
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Dribbelvoetjes;
Kleine kleuters blond en blij
Slapen in een bed van zij.
Kleine kleuters arm en schraal,
Oogjes kijken ziek en vaal,
Stille kikjes.
Traantjes, snikjes;
Kleine kleuters arm en schraal
Slapen in een hospitaal.
Kleine kleuters lief en teer
Woelen angstig heen en weer.
Niemand kent ze
Of verwent ze
Kleine kleuters lief en teer
Gaan naar onzen lieven Heer!

We hebben op dit vers toch, afgezien van het feit dat het niet
origineel is 2 "'), de ernstigste aanmerkingen van sentimenteele irrealiteit en honneponnige lievigheid, die aan het volkslied nooit eigen
zijn geweest en nooit eigen zullen worden. Dat voelde ook de dichter
van de volgende parodie (De Ware Jacob, Februari 1904):
Kleine kleuters, schraal en kaal.
Zijn impertinent brutaal,
Spatten 't slijk op met hun klompies,
Rooken cigarettenstompies.
Kleine kleuters, hoogst brutaal,
Dobb'len stil in een portaal!
Kleine kleuters, klein maar kwaad,
Slentren schooiend langs de straat.
Plukken uit plantsoenen blommen,
Spelen koenweg P.v.domme,
Kleine kleuters, goor en glad
Groeien op voor galg en rad.
Kleine kleuters, vuil en vaal.
Zijn in staat tot elk schandaal!
Gooien in je ruiten steenen;
Trekken touwen om je beenen.
Durven roofgoed te beleenen.
Trappen dames op de teenen.
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Gaan niet voor een smeris henen.
Schijnen zich alleen te trainen
Voor het lage en gemeene.
Kleine kleuters, vuil van taal,
O, dat ze de duivel haal!

Speenhoff had het sentimenteele van veel Duitsche cabaretliedjes en
het zoogenaamd sociale medelijden met al wat door eigen of andermans schuld verongelukte, maar het algemeen-menschelijke ontbrak,
óók daar waar het onderwerp er zich toe leende, door een gewilde
stunteligheid en een cynisme, dat aan het walgelijke grenst. En ieder
cynisme ís onvereenigbaar met het volkslied.
Wanneer hij eens een moord begaat
's Nachts op de straat,
Dan zal zoo'n daad
Hem heerlijk streelen.
Hij slaat dan iemand zoo maar dood,
In zielenood
Geeft hij den stoot.
Niet om te stelen.
En als de rechter hem betreurt
Dan lacht hij even en hij kleurt.
Dan krijgt hij jaren tuchthuisstraf.
Hij maakt zich af
En is te laf.
Langer te leven.
Men graaft zijn graf zooals 't mot.
Hij is kapot
En om zijn lot
Zal niemand geven.
De maatschappij verlangt geen spijt,
De menschen zijn een zondaar kwijt.

Speenhoff denkt volksch te zijn door termen als ,,finaal in drieën
slaan", „watjekou verkoopen", ,,hachie laten". De „Lawaaistudent" maakt drukte ,,als een gek, / Dan wil ie kranig wezen, /
Dan zegt-ie op een dag „verrek!" / „Ik ga maar liever sjeezen"."
De hopelooze banaliteiten als:
In 't duistre van de kameros,
Speelt Bianca op de pianos,
Zij weent veel heete trania,
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En dat doet ze al drie dagen langia.
Zoo gaat 't in Spanjos meestallos,
Signoritas cabaleros.

en platte geestigheden van de
Gelijkenissen:
't Leven is zoet
En de wereld is krom.
De liefde is blind.
Maar dat doet ze erom.
Zoo
Een
Zoo
Een

min als een nachtpit
pompzwengel is,
min is een bloemkool
Engelsche miss.

Zoo min als een trekpot
Een staartster kan zijn.
Zoo min wordt een kater
Ooit scheepskapitein.

Speenhoff's oeuvre was actueel, het moest krachtens de oppermachtige wil van het cabaretpubliek en de cabaretdirectFes wel actueel
zijn. Daartegen gaan onze bezwaren niet uit. Onze bezwaren komen
pas, wanneer Speenhoff a l l e e n m a a r a c t u e e l is, wanneer het
groot-menschelijke de actualiteit niet tot het boven-tijdsche verheft.
De Geuzenliederen waren actueel; maar boven de actueele gebeurtenis uit stijgt het conflict van alle tijden, het essentieele: de angst om
de eigen vrijheid, het vertrouwen op God en de smeeking. Sommige
van onze balladen dragen een min of meer historisch karakter, niet
daardoor werden ze tot volkslied; zij werden volkslied door het
algemeen menschelijke dat man en vrouw verbindt: dat hief de historische balladen op naar een plan, dat boven de vergankelijkheid
der tijden staat. Overal waar Speenhoff zaken van essentieele levenswaarden behandelt, mislukt zijn lied door zíjn bijtend-cynischen of
geblaseerd-onverschilligen toon.
Zooals hij in zijn tekst de volkschheid met grofheid en sentimentaliteit dacht te bereiken, zoo probeerde hij het in de melodieën door
een would-be eenvoudigheid, die log wordt inplaats van sterk, die
saai wordt en uiterst monotoon. Bij Speenhoff is klemtoon en lange
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toon identiek: een tweekwartsfiguur met drie silben wordt steeds
zoodanig gesplitst dat de langste toon het accent dekt, een driekwartsmaat met 2 silben heeft steeds de halve noot op de eerste
toon. In de tekst werd het gevoel achter grofheden en cynisme weggestopt: 40% van zijn melodieën hebben een omvang, die beneden
de sext blijft. Bovendien blijft de melodie in een voortdurende herhaling van denzelfden toon vlak en plat, als de gesprekstoon van
den cynicus en den blasé. Deze ,,eenvoud" is in den grond der zaak
even aanstellerig a l s . . . de melodieën van MAHAUT en LUSTIG.
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Hoe men Speenhoff's liederen over gevangenis en bordeel, over electrische tram en beurs en brandweer, ooit als volkslied heeft kunnen
accepteeren, is volkomen onbegrijpelijk. Zou de beroemde „Schutterij
met vanen en met pluimen" wel ooit in eere gebleven zijn, als onze
soldaten geen schutters waren gebleven?
D I R K W I T T E was de man die met „ M ' n eerste", het allerliefste
klein sopraantje, met „Voorbij" en „Het meisje van den winkel"
een paar jaar lang het zingend publiek van ons land heeft geboeid;
boven alles echter was hij de man van het „Memento Vivere", de
fel-hartstochtelijke aanklacht tegen de hypocrisie, op waarlijk meer
dan kundige wijze getoonzet. Wie het door JEAN LOUIS PlSUISSE
of HENRI WALLIG ooit heeft hooren zingen, die vergeet het nooit
meer, maar die zal het tevens wegens tè groóte expressiviteit nooit
tot het volkslied kunnen rekenen; men lette op de geraffineerde
variaties in het slagwoord:
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Een zanger van het Volkslied i s J A N V A N R I E M S D I J K , de
Rotterdamsche makelaarszoon, die van zuivelfabrikant tot Veluwsche-boerenliedjes-zanger promoveerde, ook niet geworden. Wat het
boersche in deze liedjes is? De melodietjes zijn slap en slof; de tekst
is te geraffineerd, níet alleen voor een boerenliedje maar ook voor
een volkslied in het algemeen. Het zijn levensliedjes in Veluwsch
dialect, al te zeer anecdotisch of met geweldige verfijndheid op één
slotwoord ingericht, zooals het lied van het paard, dat van Riemsdijk aldus laat zingen:
't Was'n boercnventer, die mien koch,
En wel veur een melkrit.
Die sleut mien botten nog kapot,
A'k vast in d'modder zit.
Mien bors is rauw, de wagen zwoar,
„Dood"! is mien grootste wensch.
'кЫоор dat de vilder mien gauw red
Uut d'banden van „de mensch".
MANNA DE WIJS M O U T O N e n C L I N G E DOOREN
D O S, die jaren lang de Hederenmarkt en de liederavonden volkomen
hebben beheerscht, waren, ook al door een omvangrijker en meergepubliceerd repertoire, veel gevaarlijker voor ons volkslied dan al
hun voorgangers, Speenhoff incluis. Een avond van CLINCH D O O RENBOS was een ieder jaar terugkeerend succesnummer voor tien
tallen vereenigingen; er werd wat gelachen, er werd wat gehuild om
,,die stoel met de bloemen van blauw" en je stond perplex, hoe goed
hij met z'n partner tweestemmig wist te fluiten. Hetzelfde gold voor
MANNA DE W I J S MOUTON, de charmante dame, die leuke en rake
liedjes zong en zichzelf op de luit begeleidde; ze had de versificatie-flair van Vader Cats om in de lange opsommingen van „Meisje,
wat heb jij daar in je taschje?" èn rijm èn gedachten te leggen; ze
had een opvoedkundig lesje klaar in „Grootmoe wat zal je me
geven"; ze wist leuke schooiertjes te teekenen: ,,de wereld in een
doosje en hij er midden in"; ze kon fijne rococo-tafereeltjes schilderen van avondjes en van den gastheer die tot besluit z'n gasten
en z'n hondje uitlaat. Maar slechts zelden heb ik op die avonden in
de stampvolle zalen de neiging bespeurd tot meezingen; de liederen
waren, als ieder cabaretlied, niet gemaakt om meegezongen te worden: ie kon er beter naar luisteren.
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TotdatEMIELHULLEBROECKenzijntekstdichterRENE
D E C L E R C Q door een uiterst geraffineerde overbrugging van
het verschil tusschen cabaretzang en volkszang, van levenslied en
volkslied heel Nederland in den waan wisten te brengen, dat hier
een volkslied ontstond, een echt volkslied: liedbundels, waarin geen
liederen van Hullebroeck voorkomen, zijn ook nu nog een groóte
zeldzaamheid.
René de Clercq staat als tekstdichter ongetwijfeld ver boven alle
verzenmakers, die ín dezelfde richting pogingen hebben aangewend.
Hij was een man die èn de eenvoud èn de hartelijkheid bezat, die een
vereischte zijn voor ieder volkslied. Maar als Vlaming zat de rederijkerij hem al te diep in het bloed: zijn verzen missen de klare
en simpele structuur en het vloeiend-langademige van het goede
volkslied.
Ring-king
Hoort gij dien ronk van ijzer,
Ring-king?
Nu luider, en dan lijzer,
Ring-king?
't Is in die smisse, ring-king-king,
Dat ik te vrijen ging.
De bietebauw
Kleine, kleine stouterik,
Zoudt ge moeder tergen?
Wacht, ik zal hem roepen, ik,
uit de zwarte bergen.
Grijp, grap, grimmeland,
Zonder lip of zonder tand.
Grijp, grap, grauw!
de bietebauw!
Vtaamsche Kermis
Bezem uit! 't Is kermis!
Knechten, meiden, vrouwen, mans,
Heel de bonten zwerm is
Lustig aan den dans;
Een ander groep aan tafel
Eet visch en worst en wafel.
Oudwijfje schinkt,
Oudventje drinkt,
Oudliedje deunt en klinkt:
Ha!
etc.
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Klompenliedeke
Kap ik mijn wilgen blokjes,
Parenwijs uit den boom,
'k Zie ze onder broeks of rokjes,
Haperend aan den zoom.
Klompen aan den voet
Klompen aan den voet
Staat onze guitjes goed!
Voor'f Kantkussen
Losjes, losjes, losjes,
Vliegen doen de klosjes,
Van den éénen kant.
Naar den andren kant etc.

Het overgroote meerendeel der teksten, die EMIEL HULLEBROECK
zich voor zijn composities uitzocht, lijdt aan gekunsteldheid: daar
is de lievigheid van „Mijn kleen, kleen dochterke", het half-verbloemde pathos van het ,,Hemelhuis" en de opschepperij in ,,Van
den zanger"!
Tegenover deze teksten, met hun rijke klankschilderingen, is de
componist Hullebroeck, in een tijd die geheel en al doordrenkt was
van de tekstcompositie-theorieën van RICHARD WAGNER en RICHARD
STRAUSS, bezweken; het componeeren van een volksliedmelodie was
in die dagen wel buitengewoon moeilijk. Goede volksliederen konden natuurlijk nog wel ontstaan; maar dat vroeg van den dichter
èn van den componist een bijna boven-menschelijke onbaatzuchtigheid, een totaal afstand-doen van de goede recensie over ,,knap,
origineel en doorwrocht werk", waartoe slechts weinigen in staat
waren.

PP He) iijn geen jon -gens die stu-den-ten , Maar hee-le ven-ten

Bijna alle liederen overschrijden den normalen toonomvang; 60%
kennen de groóte melodie-sprong en van de al te kunstige sequensvorming is bijna geen enkel lied geheel vrij.
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Zucht naar excentriciteiten deed de liederen van Hullebroeck als
volkslied mislukken.
Dat klinkt harder dan mijn bedoeling is: want men zou er uit
kunnen condudeeren, dat Hullebroeck voor ons volkslied níets gepresteerd heeft, en dát kan toch niet worden gezegd. Hij heeft
enthousiasmeerend gewerkt op een geslacht, dat door Coers' enthousiasme niet kon worden meegesleept, omdat het dien baanbreker níet
meer kende.
Menigeen zal zich ergeren aan het strenge oordeel dat ik hier over
onze nieuwere volkszang-producten uitspreek; maar wie zich de
moeite getroost mijn oordeel concreet te controleeren, die zal tot
ongeveer gelijke conclusies moeten komen. De smaak speelt altijd een
rol, ook in de waardeering van het volkslied. Maar er zijn concrete
aanmerkingen:

zo-len' Dat lied l ì mijn trab,1k

ruil

hd niet Voor Чэ<*юмиІ met uil on-<y-gen ta-Ie.

die alle op excentriciteit en zucht naar oorspronkelijkheid terugge
voerd kunnen worden.
De groóte liedboeken van de vorige generatie zijn allen op het elckwat-wils-principe samengesteld: wezenlijk verschil is er nergens. In
s t i j g e n d e lijn van kwaliteit zou ik de allervoornaamsten aldus
willen rangschikken:
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Leeuwerk I
Leeawerk II
Kun je nog zingen, zing dan wee!
Nederlandsch Volksliederenboek II
Nederlandsch Volksliederenboek I
Zoo zingt Holland
Wat Nederland zingt

Dit laatste boekje, samengesteld door JoHAN VAN OOSTVEEN (Meulenhoff, Amsterdam, 1923) getuigt zeker van het beste inzicht en
van de beste smaak en t o c h . . . werden al mijn notenvoorbeelden
juist aan dit boekje ontleend; toch staat ons Wilhelmus geflankeerd
door TOLLENS' Wien Neerlandsch Bloed en het lawaaierige „Wij
leven vrij, wij leven blij", toch staat het „Nu syt wellecome" in één
rubriek met JAC. F. D. MOSSEL'S „Het kindeke in de kribbe" en
HERM ANNA'S „Als 't tijd ís om naar bed te gaan / Dan steken wij
een kaarsje aan".
Dat is dus het materiaal, dat men aan ons volk gedurende eenige
decennia als hèt volkslied heeft voorgehouden. En de propaganda
voor dat „volkslied" geschiedde op een manier, die als waarschuwing, als voorbeeld hoe het nu precies niet moet, wel moet
worden vastgelegd.
III - P R O P A G A N D A - M E T H O D E N
De liederen werden in de eerste 30 jaren van onze volkszangbeweging verkocht met een snelheid, die in de geschiedenis van ons
volkslied een unicum genoemd moet worden. De eerste reeks Liederen
voor 't Volk van J. P. J. WlERTS haalde meer dan veertig drukken;
de bundels van zes liederen van EMIEL H L L E B R O E C K haalden er
twintig en meer; en alle bundels, ook de grootste en kostbaarste,
werden meerdere malen herdrukt.
Maar naast de drukpers trad een formidabel apparaat in werking,
waarvan velen onzer zich níet het flauwste idee meer vormen kunnen. De Kon. Ver. „Het Nederlandsche Lied" had jaren lang een
eigen zangkoor, „Goers' Liederkoor", dat onder leiding stond van
CORN. Α. GALESLOOT. In Rotterdam trok Ds J. C. H. SCHOLTEN
met de knapenkoren van de Evangelisatie „Het Vischnet" de stad
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in en bracht het lied zoo op straat en in de achterbuurten; in
Leeuwarden verrichtten „De Straatzangers" hetzelfde werk, dat in
Roermond en Den Bosch door mannenkoren onder leiding van
H E N R Y T H I J S S E N en T H . VAN W A M E L werd nagevolgd.
De Federatie van R.K. Vereenigingen voor den Volkszang gaf volksliederen op „Muziekcartons voor Gasparini-draaiorgels" aan de
orgeldraaiers in huur en kwam weldra met een eigen volkszangorgel, een pierement dat volksliederen speelde, terwijl propagandisten goedkoope teksten onder de toeziende en luisterende menigte
verspreidden.
Briefkaarten met volksliederen werden bij duizenden en duizenden
verspreid; in de mobilisatie werden van J. P. J. WlERTS' „Nederland-Neutraal" in enkele maanden tijds meer dan 35000 exemplaren
verkocht.
Het voornaamste propagandamiddel zag men echter in de Volkszangavonden, aanvankelijk in den geest van Coers' liederavonden,
met zangers en zangeressen: een volkszangconcert; maar na betrekkelijk korten tijd werd de koers gewijzigd. Het concert vervalt,
er komen avonden waarop in werkelijk-actieven zang het volkslied
werd geleerd en gezongen. ARNOLD SPOEL en JOH. OOSTVEEN waren
bekende figuren in de Nationale Vereeniging, terwijl P. GOOSSENS,
COR SLINKERT en W I L L E M GALESLOOT voor de R.K. Vereenigingen
voor den Volkszang als Varende Zangers optraden.
Men moet deze avonden hebben meegemaakt om zich eenig begrip
te kunnen vormen van het enthousiasme, dat er van uitging. Het
zong in je hoofd weken en weken lang en je bracht de liederen inderdaad in het eigen huis. Het was in die dagen geen zeldzaamheid,
dat jonge menschen zingend de straat over gingen!
De volkszang werd een rage. Ieder vereenigingetje en iedere club
had zijn eigen lied en, wanneer men nog een greintje zelfrespect
bezat, een eigen liedbundel. Het leger kreeg van luitenant CLOCKENER BROUSSON zijn „Janmaat en Soldaat"; bundels schoolliederen
waren er bij tientallen, zóó dat een deskundige ín 1914 verklaren
moest 1700 schoolliederen te kennen met niet één geschikte tekst.
De Katholieken hadden op ieder internaat een andere b u n d e l . . . zoo
werd het volkslied versplinterd.
Maar daar wist men in Holland wel raad op: er kwam een „Comité
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voor Eenheid in den Volkszang" en die maakte nog een bundel
(Bussum, van Dishoeck, 1911) van twintig liederen:
1
2
3
4
5
6
7
8
ρ
10
11

Wilhelmus
Wien Neerlandsch Bloed
O schitt'rende kleuren
Waar de blanke top der duinen
Alle man van Neerlands stam
Heb je van de Zilveren Vloot wel
gehoord
Merck toch hoe sterck
Wie gaat mee, gaat mee over zee
'f Is plicht dat iedre jongen
In een blauw geruite kiel
Een man een man, een woord een
woord

12 Van mannen in oorlog, van mannen
13
14
j5
16
τ7
18
ig
2o

Ferme jongens, stoere knapen
Hou zee, hou moedig zee
Wie rusten wil in 't groene woud
Als de winter vlucht voor de
lentelucht
Gij leeuwrik en gij nachtegaal!
In 't groene dal, in 't stilte dal
Daar klingelt een klokje met
zilveren klank
Een harretjen op den zandweg reed.

En alsof dat nog niet genoeg was, kwam er drie jaar later nogmaals
een commissie, ditmaal benoemd door „De Tuchtunie", de Nederlandsche Vereeniging „Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs" en
den „Bond ter Behartiging van de Belangen van het Kind". De
commissie wist klaarblijkelijk zoo weinig, hoe de werkelijke belangen
van de echte volkszang gediend moesten worden, dat zij overging
t o t . . . het houden van een enquête. De voornaamste vragen van
deze enquête waren:
a Wat werd door U in het belang van den Nederlandschen
Volkszang gedaan?
b Wat kan tot verbetering van den Volkszang gedaan worden ?
с Wat werd door U gedaan tot verbetering van het spreken in
verband met het zingen?
d Beschikt ons land over een voldoend aantal goede liederen
uit verschillende tijden, geschikt om door het volk gezongen
te worden?
e Kunt gij een opgave doen van de liederen in den volkstoon,
die gij voor dat doel het best geschikt acht?
Beantwoorde vragenlijsten kwamen o.a. binnen van: de Algemeene
Nederlandsche Wielrijdersbond, de uitgeverij G. Alsbach en Co.,
Mr С Th. van Deventer, de uitgeverij C. A. J. van Dishoeck, den
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heer F. E. Elsen voor de Vereeniging van Vakopleiding, de gemeentebesturen van Amersfoort, Arnhem, Delft, Dordrecht, Enschedé, Den
Haag, Groningen, Haarlem, 's Hertogenbosch, Leiden, Schiedam,
Tiel, Utrecht, Venlo, Vlaardingen en Zwolle, het Leger des Heils,
de Nederlandsche Bond van Lichamelijke Opvoeding, Seyffardt's
Muziekhandel, Uitgeverij J. B. Wolters. Er werden natuurlijk ook
wel menschen geraadpleegd, die meer met het lied te maken hadden,
maar dit is volkomen karakteristiek: dat de Commissie maar in het
wilde weg enquêteerde, dat de „Vereeniging voor Noord-Nederlandsche Muziekgeschiedenis" niet op de lijst van inzenders voorkomt, dat een man als D. F. SCHEURLEER óf niet werd gevraagd, óf
niet antwoordde, dat iedere werkelijk vooraanstaande figuur uit die
kringen ontbreekt.
In 1914 verscheen het rapport 2 8 7 ), bewerkt door ΑΊΤΙΕ G. D Y S E RYNCK, J. M. VAN HOOGSTRATEN, W O U T E R HUTSCHENRUYTER

en

DR C. TE LiNTUM; het werd een even interessant als amusant docu
ment voor de geschiedenis van ons volkslied.
Volkszangavonden bleken het voornaamste propagandamiddel te
vormen; de R.K. Federatie vermeldt haar verhuren van muziekcartons voor draaiorgels, de Nationale Vereeniging wijst erop, dat
zij 6 liederen in orkest-zetting cadeau geeft aan harmonie- en fan
fare-corpsen. Men moet vooral letten „op het zingen van bakers en
kindermeisjes" (blz. 39) ; het lied van de Fröbelschool en van de
lagere klassen van het L.O. „behoort aan te sluiten bij het lied aan
moeders schoot, het oerlied, waarin eenvoud, liefde en waarheid is"
en bij het L.O. moet men vooral letten op het „goed en duidelijk
uitspreken en het hygienisch gebruik der stem" (blz. 2 7 ) .
De vraag of ons land genoeg geschikte liederen kent, werd door
30 inzenders met „ja" en door 12 met „neen" beantwoord, terwijl
12 anderen zich niet positief durfden uit te spreken. „Er zijn veel
goede liederen in den volkstoon", zegt de Roermondsche dirigentcomponist HENRI T H U S S E N , „uit de 19e en 20e eeuw. De oudere,
17 e en 18« eeuwsche, zullen op een enkele uitzondering na, geen ingang meer vinden bij ons volk." „Wat wij ook missen, dat zijn goede
humoristische liederen. Opgemerkt wordt hierbij dat liedjes als
„'t Zonnetje gaat van ons scheiden" en „Zie de leliën op het veld"
den tijd trotseeren" (blz. 4 7 ) . „Men make geen volksliederen!",
zegt WlERTS terecht, „die moeten groeien... m.i. heeft het oude
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Hollandsche volkslied alleen historische waarde". A. S. A. VAN
antwoordde: „er is vooral voor ouderen (12-18 jaar)
groot gebrek aan liederen over arbeid, over bepaalde bloemen en
bepaalde vogels (meeuwen), over eerlijkheid, durf en eer, over den
saaien Maandag en de fabrieksfluit", wat nota bene door de rapporteurs „cene belangwekkende opmerking" werd genoemd (blz. 5 1 ) .
KAATHOVEN

Een jaar later beveelt Wierts 288 ), de man die ons in „Wie zal er ons
kindeke douwen" een werkelijk goed en nieuw volkslied had geschonken, de volgende middelen tot verbetering van den volkszang aan:
1 de concert
zaal, waardoor reeds — „ofschoon nog lang
niet genoeg" — „belangstelling en waardeering door uitvoerende kunstenaars en publiek" ontstaan is. Een zeer
gunstig gevolg werd reeds bereikt in de „grootere productiviteit der componisten".
2 de koor vereent
ging en die „vroeger niets als Fransche
en Duitsche werkjes, thans — zooals het behoort — hoofdzakelijk werk van landgenooten" uitvoeren.
3 het huisgezin:
„alle propaganda voor het lied heeft het
vruchtbaarste veld gevonden en zal het steeds vinden in het
lied voor het huisgezin (het lied in den volkstoon)."
4 de volkszangavonden
gaan nog niet overal zooals
het moet, de entrees zijn te hoog, de programma's overladen: „Slechts enkele liedjes die men wil instudeeren, met
herhaling van de liedjes die men reeds geleerd heeft. Ter
afwisseling en aanvulling liefst liederen in den volkstoon
gezongen door een solist... Instrumentaal-soli, als ook
koorzang kunnen gemist worden: zij gaan over het doel
heen".
„De volkszang-avonden
moeten niet te veel het karakter
van een concert dragen... Men geeft het publiek den tekst
van het nieuwe lied in handen. Een klein orkest speelt het
lied als voorspel. Dan begint de zang: — de eerste strophe
natuurlijk pianissimo — bij de tweede gaat het al crescendo
en bij de volgende Strophen zingt men uit volle borst mee".
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5 Zingen
op wandeling
moet meer toegepast worder
door schoolkinderen, padvinders en militairen: ,,de onder
wijzer of de officier heeft het trouwens in de hand, hij be
hoeft slechts te bevelen".
6 draaiorgel
en klokkespet.
Wat het laatste betref
moet de gemeentelijke overheid „het opnemen van enkel·
populaire volksliedjes" voorschrijven.
7 grama f oon en orchestrion
voor die gezinnen,, waai
men zich de luxe van piano of orgel moet ontzeggen".
8 een verplicht
strijden.

volkslied

op zang- en muziekwed

9 volksliederen
door strijkjes
kunnen „een reuze
stap beteekenen in de goede richting".
i o volksliederen
voor
muziekvereenigingen
tuin- of volksconcerten, met gratis tekst.

oj

i i prijsvragen
voor volksgedichten
en
votkstie
deren zullen tenminste „de werklust van dichter en com
ponist" prikkelen.
12 Gemengde13

en

Mannenzangvereenigingen.

Straatzangers.

14 Volksliederen

op

briefkaarten.

15 Gemeente
en St a a t kunnen medewerken door subsidie
en door verbetering van het zangonderwijs.
Wat het zangonderwijs betreft had de enquête van 1914 reeds aai
het licht gebracht, dat op alle scholen boven het L.O. alle zang
onderwijs totaal ontbrak; over het onderricht op Fröbel-, Lager
en M.U.L.-Onderwijs waren er klachten over onzuiverheid, onbe
schaafdheid en „bedorven stemmen". Men vroeg toen reeds naa
beter onderwijs onder bevoegde leiding, verbetering van het zang
onderwijs op de kweekscholen.
WlERTS' verlangens werden of waren reeds bijna allen vervuld. E
kwamen subsidies van Staat, Provincie en Gemeente, er w a m
scholen die aan het einde van de hoogste klasse aan iederen leerlini
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een zangbundel cadeau gaven, er kwam een straatorgel, er kwamen
zettingen voor mannenkoor, voor gemengd koor, voor harmonie
en fanfare, er kwamen potpourri's voor strijkjes, er kwam een verbeterde opleiding, er kwamen prijsvragen, er kwamen volkszangbriefkaarten, er werd in de mobilisatie op bevel gezongen e n . . . alle

moeite
bleek vergeefsch,
niet tot werkelijk
leven

het volkslied
komen.

kon

maar

E é n d i n g s l e c h t s h a d de v o l k s z a n g b e w e g i n g in een
d e r t i g j a r i g e actie wel z o n n e k l a a r bewezen: dat het
N e d e r l a n d s c h e v o l k k ó n z i n g e n , d a t er o p o n z e t a a l
g e e n o d i u m l a g v a n o n g e s c h i k t t e ζ ij η v o o r de z a n g .
Dat was niets nieuws: we wisten toen reeds lang, hoe ons volk had
gezongen in de 14 e , 15 e en 16e eeuw, we wisten ook dat ons volk
en onze taal in drie eeuwen tijds geen zoo principieele veranderingen
ondergaan hadden, dat er aan de mogelijkheid van een herstel van
onze oude gave getwijfeld behoefde te worden. Maaar de praktijk
van de volkszangbeweging van 1897 tot 1927 bewees de bekende
stelling met groóte duidelijkheid, zelfs voor den meest-pessimistischen Hollander. Zóó bezien wordt onze indruk omtrent het bereikte resultaat toch wel een beetje gunstiger.
En d á n . . . er was in dien tijd tóch één figuur die omtrent de komst
van betere tijden de meest hoopvolle verwachtingen rechtvaardigde;
aan DR H. F. WlRTH 2ββ ) de verdienste van de ontdekking.
A D R I A A N P. H A M E R S mocht door Wirth terecht be
schouwd worden als ,,een uiting van onze volkskracht, die niet
weggevlakt kan worden, het bewijs, dat er nog iets leeft".
Het ís niet alleen een abstracte musicologische bewondering, die
HAMERS' Psalterke"0) als een wegbereider heeft gekenschetst: ook
het volk heeft hem ontdekt. Want ook al mogen we in volkszangzaken met cijfermateriaal de spot drijven, een oplage van 205.000
exemplaren laat zich niet negeeren. Wie met één enkel liedboekje,
alleen onder het Katholieke gedeelte van onze bevolking, een dergelijke oplage bereikt, die heeft een snaar geraakt in het hart van
ons volk zelf: dat blijft een prestatie, waaraan niet te tornen valt,
dat blijft een feit dat te denken geeft en te leeren.
De teksten van zijn composities heeft Hamers voornamelijk aan
A. VAN D E L F T en F R . BERTHOLD ontleend; zij leverden tesamen
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de helft der liedteksten, de overige teksten werden voor 14 liederen
van oudere anonimi overgenomen, terwijl 16 dichters voor de resteerende 39 liederen zorgden.
María Boodschap
Een engel daalde in witte licht,
Maria schuchter deinsde en zwichtt';
En als een open roze
Stond zij er stil te blozen,
Wij groeten U met eng'lengroet
Maria Maged, Moeder zoet,
Maria, Wees gegroet!
Er hing een lommer in het licht
Op 't schuchter Maagdehoofd gericht;
De roze dook bewogen,
Maria sloot haar oogen.
Wij prijzen U met eng'len groet,
Maria Maged, Moeder zoet,
Maria, Wees gegroet!
Er ging een Woord door't stille licht.
Zij sloot haar leliekelkske dicht;
En stond er toen te blozen
Als een gesloten roze.
Wij prijzen U met eng'len groet,
Maria Maged, Moeder zoet,
Maria, Wees gegroet!
A. VAN D E L F T

Nooit was mijn lief zoo droef
Als toen hij dragen moest
Het schandhout mijner zonden.
Wat was Zijn aanschijn bleek
Waarlangs een bloeddauw streek
Uit duizend doornenwonden.
Nooit was een last zóó zwaar
Dan toen Hij dat altaar
Naar d'offerberg moest dragen.
Wat boog zijn rug zich diep
Toen hij door Sion liep
Met al mijn zondeplagen.
Nooit leed mijn lief zoo'n nood.
Dan toen Hij vóór Zijn dood
Van alles was verlaten.
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Wat leed Hij zielepijn:
Hem was in 't eenzaam zijn
Alleen mijn kwaad gelaten.
fr. BERTHOLD Carm.
Deze teksten, m.i. karakteristiek voor vrijwel alle liederen van het
Psalterke, demonstreeren èn hun eigen kracht èn hun eigen zwakheden. Er is een onmiskenbare eenvoud, een simpelheid van versvorm en van uitdrukking der gedachten, die terstond weldadig aandoet. Maar daarnaast bespeuren we een zekere weekheid, een soort
van halfslag-mystiek die niet direct genoeg aanspreekt en aanstellerig
werkt.
En diezelfde sfeer van eenvoud, die aan een zekere weekheid niet
ontkomen kan, treffen we ook in de melodieën van Hamers. Als
voorbeeld volge een lijdenslied op tekst van G. DE BRUYN.
Gedragen

keervers

0
l e - s u , zoet; Ge-kleurd met bloed Hoor kroon en дм-jel-roe-dei
Waar^alQiJ heen, Zijn U - we leen. Uw Hart met hj-densmoede?

Je-sus.ik

Ц ^ Г М г - H f г ΓΙ f' J J I J , J ^ I
«ra-gei Waar.om ge-dre-gen 'tHoutvan de schan-de

naar

Gol-go-tha?

291

Van zoo'n melodie kan men met Wirth ) zeggen: „Wie ze een
maal gehoord heeft, vergeet ze niet. Ze komt dadelijk zoo bekend,
zoo vertrouwd voor, alsof men ze zelf had gevonden". Bij nader
inzien echter blijkt Hamers' eenvoud niet steeds van armoedigheid
vrij te zijn. Welke mogelijkheden Hamers in het volkslied wel en
niet ziet, blijkt ten duidelijkste wanneer hij oude liederen transpo
neert. Als voorbeeld noteer ik Hamers' lezing van het oeroude
kerstlied „Es ist ein Ros entsprungen"; boven de notenbalk vindt
men in losse noten het rythme van het oude lied aangeduid, volgens
Alte Catholische Geistliche Kirchengeseng (Colin, Arnold Quentel,
1599):
dl

J J J J 1 J ¿

J 1J J J

Ji J i

Er
is een roos ont-spron-gen Uit eed'-len w o r - t e l - t r o n k
Zoo-db pro-¡e- tan zon-gen Wos 'fjea-se die ze schonk

J J J J \ e) J d \ J ¿ ¿ J
mid-den van den win-ter, Te mid-den van den

nacht

J i J J J J i J J i
щ teft e n Ыоет oe-bracht Te
'
'
'
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Tegenover de rijke afwisseling van 'U,*!*, 4*, 'U. "L *U, *І4. "k, V*.
4
van de oude melodie-lezing, doet de doorgevoerde /4 maat bij Hamers
niet eenvoudig aan, maar armoedig. Hamers verviel, louter uit angst
voor onvolksche ingewikkeldheid, in het simplistische. Hij noteert
nooit | j j | 4 |J J J I „f \Πί\ , maarsteeds |J J | . | J J J | en | J } )\
en dat maakt zijn liederen van een armoedigheid, die zelfs niet
steeds aan saaiheid kan ontkomen.
Hamers' oeuvre was een aanzet in de goede richting, die vooral
belangrijk was als een protest tegen al het valsche en onechte, dat in
dien tijd als „volksch" werd aangekondigd.
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P. HAMERS leverde met zijn Psatterke een nieuwe zangbundel, die, wars van alle mooidoenerij en holle pathos, het volkslied
dichter benaderde dan al zijn voorgangers te zamen. Hij was ook de
eenigste, die bij de beroemde enquête van 1914 de diepere oorzaken
van de mislukking der herstelactie wist bloot te leggen:

ADRIAAN

,,Van eenheid van den volkszang kan geen sprake zijn, zoolang het volkszangvraagstuk nog zoo weinig is beoefend en
bestudeerd. We zijn nog pas in het eerste stadium van wezenlijken bloei." 2 β 2 )
Dat getuigt van veel zelfcritiek en van een wonderlijk-reëele waarneming der feiten in een tijd, toen het enthousiasme dè norm vormde voor de herstelactie van ons volkslied; geen wonder, dat het rapport nergens blijk geeft de draagwijdte van deze simpele zinnetjes
te hebben begrepen.
Meer dan 100 jaar hebben we nu aan de wetenschappelijke en practische renaissance van ons Nederlandsche lied besteed. De gezamenlijke publicaties hebben een omvang aangenomen zóó groot, dat een
flinke boekenkast ze nauwelijks meer bevatten kan en . . . ook nu
nog geldt het woord van Hamers: ons volksliedvraagstuk is te
weinig bestudeerd, en zoo lang deze toestand gecontinueerd wordt,
zal er van een werkelijk herstel geen sprake kunnen zijn.
We hebben, om het wetenschappelijk materiaal nog eens in het kort
samen te vatten, varianten-studie gepleegd op melodieën en teksten; we hebben herdrukken geleverd, die van het grootste belang
geacht mogen worden; we hebben boeken geschreven over de geschiedenis van de teksten, die interessant zijn en onmisbaar; we hebben melodieën vergeleken met binnen- en buitenlandsche wijzen;
we hebben de vorm van de tekst en de vorm van de melodie bestudeerd; we zijn de boer opgetrokken en hebben de liederen genoteerd
die er, soms reeds sinds eeuwen, nog leefden; we hebben het dialect
van de liederen onder de loupe genomen en met lofwaardige nauwgezetheid de plaats van herkomst bepaald, m a a r . . .
We hebben één terrein volkomen braak laten liggen: we hebben
over het essentieele, het wezenlijke van het volkslied nooit anders
dan in het holste en meest pathetische woord geredevoeringd. Daar
sloegen we het enthousiasme mee los in groóte vergaderingen en de
menschen werden ontroerd en geestdriftig e n . . . een beetje kwaad
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op een voorgeslacht dat alles zóó in de war had laten loopen.
We hadden een lied met deze woorden:
Dat lied is mijn trots
Ik ruil het niet
Voor 't schoonst niet uit oneigen tale,

maar over datgene, wat het oneigene in het Duitsche, Fransche, Engelsche en Italiaansche lied uitmaakte, dacht men zoo weinig na,
dat een prijsvraag onbeantwoord bleef.
Met gevoel alleen, met pure intuïtie is nog maar zelden iets werkelijk groots bereikt, zoomin als iets dieps bereikt werd met geen ander
hulpmiddel dan de denkende hersenen. Het herstel van ons volkslied is een zaak van ,,hoofd en hart". Van „hoofd en hart", dat
riekt naar een volkslied uit den jare 1900, maar dat is toch een brok
werkelijkheid: het herstel van ons goede lied vraagt al de warmte
van ons hart en al de koelheid van onze hersens. We staan voor een
verval, dat ongeveer 350 jaren lang heeft doorgewerkt en dat alleen
door een d o e l b e w u s t werken kan worden overwonnen.
D o e l b e w u s t werk kan redding geven. Maar dan is het een allereerste vereischte, dat we ons daarop bezinnen: wat ons Nederlandsche lied kán zijn en mòèt zijn, èn hòè we het herstel van dat lied
kunnen bevorderen in dezen tijd en met deze menschen.
Men zal zich allereerst moeten afvragen, wat een Nederlandsch
volkslied nu eigenlijk is. Ik heb getracht daar een antwoord op te
geven: een Nederlandsch volkslied moet allereerst volkslied zijn,
het moet de actieve zang als kenmerk dragen en onderscheidt zich
van het buitenlandsche lied, door een grootere strakheid dan het
Duitsche, een grootere gemoedelijkheid dan het Engelsche, een grootere gebondenheid dan het Fransche en een grootere eenvoud in
bouw dan het Italiaansche lied bezit; ook heb ik getracht daarvoor
concrete criteria aan te geven. Ook is, naar ik hoop, wel gebleken,
dat het nieuwere lied wel in Nederlandsche woorden wat zingt over
min of meer geïdealiseerde Nederlandsche boeren, burgers en buitenlui, maar overigens geen nationaal, geen eigen karakter draagt: onze
nieuwere liederen zijn niet eigen-Nederlandsch, zij konden evengoed
in een ander West-Europeesch land ontstaan zijn, zij missen in de
melodieën — en we zagen, dat de melodie het voornaamste deel van
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het lied is — alles wat specifiek-Nederlandsch genoemd zou kunnen
worden.
Er blijft maar één conclusie: we moeten terug naar het oude, eigen
Nederlandsche lied, we moeten daar weer leeren wat het eigen volkslied in melodie en rythme en tekst is.
„Zurück zu den Quellen\ Zurück zu den ursprünglichen
Lebenskräften unseres Volkes, zu seinen groszen geistigen
Schätzen! Dazu gehört auch das Volkslied, diese köstliche
Blume, die den Wesensgründen des deutschen Volkes entsprossen, den ganzen Duft und die unvergängliche Frische des reinen,
gesunden, frommen deutschen Glaubens und Liebens in sich
trägt. Es ist wahrlich keine weltfremde Romantik, wenn wir
zur Pflege dieser deutschen Werte aufrufen. Man dient in diesem Sinne seinem Volke, wenn man hilft, dasz sein innerer
Reichtum nicht verkümmere, dasz die Lieder, Sprüche, Dichtungen, Tänze, Sitten und Gebräuche, in denen sich das deutsche Gemüt seine wesensgemäsze Form geschaffen hat, erhalten
bleiben. Aus Leben geboren, wecken sie immer wieder schönes,
reines, starkes Leben." 293)
Wat voor Duitschland geldt, geldt in nog sterkere mate voor ons
land, waar het lied, meer dan elders, in zijn fundamenteelste principes werd aangetast, en een aanmerkelijk langere decadentie-periode
heeft meegemaakt.
R E T R O S P E C T I F IS NOODZAKELIJK: W E M O E T E N T E RUG NAAR H E T ONGESCHONDEN VOLKSLIED VAN D E
BLOEIPERIODE.
Niemand zal dat als de definitieve toestand beschouwen, we voelen
allen, dat het eigentijdsche lied beter passen zal bij ons 20ste eeuwsche volk: maar waar niemand het eigentijdsche Nederlandsche
volkslied geven kan, daar verliest deze keizer zijn recht. Wanneer
we het eigentijdsche, maar on-eigene, lied blijven zingen, dan is een
regeneratie absoluut uitgesloten: we moeten terug. Zooals de NeoGothiek tot een vernieuwing van de bouwkunst voerde, zoo zal ook
dit restrospectie-tijdperk worden opgelost in het eigentijdsche volkslied, het nieuwe volkslied, dat komen g a a t . . . als we maar toonen,
dat we het waard zijn, als we maar laten merken, dat we TOLLENS
en H E I J E niet als de specifieke dichters van ons volkslied beschou-
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wen. Zou J. W. F. WERUMEUS BUNING, de dichter van Maria
Lecina geen teksten kunnen geven? Meerderen van onze dichters
hebben die gave om compact en navrant en eenvoudig te zijn; en
mogen we in LOU LlCHTVELD'S melodie „Dat scoonste kint" geen
zeer gunstig teeken zien voor de muzikale mogelijkheden? Sinds
CLAUDE DEBUSSY zijn we verlost van de dwang van dur en mol, we
denken niet meer verticaal-harmonisch, maar horizontaal-melodisch; de melodie herwint haar eigen rechten: zoo staat het oude
lied toch reeds dicht bij onze eigen tijd.
Maar dat we toch gespaard blijven voor een herhaling van de dichten compositie-manie van 1900-1916; WlERTS wist het wel: „Men
make geen volksliederen...
die moeten groeien."
Wachten tot het nieuwe lied er is, dat zou fataal zijn: het nieuwe
lied kan pas ontstaan, wanneer er iets goeds wordt gezongen. En
men hoede zich ook in de zucht naar het eigentijdsche voor overdrijving: een goed volkslied — en onze bloeiperiode heeft er honderden — is een vreugde voor alle tijden.
De manier waarop wij ons lied propageeren, is mede beslissend voor
het bereiken van het gestelde doel; wie bij het propageeren van het
lied middelen gaat toepassen, die niet in overeenstemming zijn met
het wezen van het volkslied, die doet aan onze volkscultuur evenveel
schade als wie het oneigene lied blijft zingen.
Ook hier leest de geschiedenis ons de les. Dwangmaatregelen in welken vorm dan ook, zullen steeds funest blijken te zijn. Eenheidsbundels en canons hebben slechts betrekkelijke waarde; men vergete
toch niet, dat het bestaan van varianten tot de meest markante
kenmerken van het volkslied behoort: hier gelden geen wiskundige
regels, hier geldt de aan de zang-zelf gebonden „willekeur" van het
zingende volk. Natuurlijk zijn daaraan grenzen: men kan een melodie niet tot in het oneindige vervormen zonder in verminking te
vervallen; maar die kans is bij een goed volkslied niet groot.
We mogen in de praktijk van de volkszang slechts 5 dingen eischen:
1
2
3
4
5

-

een goede melodie
een goede tekst
het juiste rythme
het juiste tempo
de juiste geluidssterkte.
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Al het andere is bijzaak en, volkomen ten onrechte, uit geheel andere
gebieden op het terrein der volkszang overgeplant. Menig heilig
huisje, met de beste bedoelingen gesticht, zal moeten worden afgebroken, omdat de volkszang, waarvoor het werd opgericht, er niet
kan groeien en gedijen. Ik denk hier aan eischen van stemvorming,
van juiste overgang van het eene register in het andere, aan scherpe
articulatie en plastische uitbeelding, aan solfège en voorloopig ook
aan het zelf-componeeren.
Nooit mag men vergeten, dat het volkslied er niet is om op een uitvoering gezongen te worden voor een passief auditorium en dat
dus de duidelijke uitspraak — zóó dat een luisteraar de tekst kan
verstaan — en de overgangen van registers, geen vereischten mogen
zijn. De stemvorming, het zorgenkindje van spraakleeraren en
-leeraressen, is volkomen bijzaak; het gaat er niet om, beroemde
sopranen en tenoren, sonore alten en baritons, en welluidende bassen
te kweeken. Is de overdreven-doorgevoerde plastische uitbeelding
van den tekstgang geen kind van cabaret en theater? Is deze indrukwekkende manier van zingen niet in strijd met het wezen van ons
lied, dat alleen maar de loutere pret van het zingen vraagt en zich
in rechtmatig egoïsme niet bekommert om wie er luisteren wil?
Tenslotte is immers het volkslied-zingen geen doel in zichzelf: het
is een middel om den mensch gelukkiger te maken. Het volkslied is,
zooals alle factoren die medehelpen aan de samenstelling van het
zeer-complexe begrip volkscultuur, slechts een middel om den
mensch volop mensch te maken. Laat daarvoor een beroemde tenor
maar onontwikkeld blijven: er komt wellicht een mensch met een
fraai en goed gezin.
Ik kan de volkszang niet gescheiden zien van een algemeene actie
voor alle volkscultuur; ik kan de volkszang geen kans geven, wanneer zij niet rusten kan op een streving naar verbetering van een
verdorde, materialistische levenshouding; ik kan geen verbetering
zien komen, wanneer het dilettantentooneel zich niet weet te verheffen, wanneer de volksdans niet te gelijkertijd haar herstel tegemoet gaat, wanneer we al het neutrale (dat door een verkeerd gebruik
slecht werd) niet weten in te schakelen en om te zetten in een positief goed.
De volkszang is een uiting van volkscultuur, zij is niet die volks-
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cultuur zelf. Er zijn potenties, die, krachtens de natuurlijke hiërarchie
der dingen, ver en ver boven het juiste gebruik van de stem verheven
zijn. Het goede volkslied is de spiegel van de cultuur: ,,Ιη het lied
openbaart zich op de edelste wijze de ziel eener gemeenschap", zeide
PROF. HOOGVELD bij de inwijding van het Nijmeegsche Universi
teitslied ,,Laeta flores". Maar evenzeer is het volkslied de bouwer,
de verwekker van het goede: ,,Aus Leben geboren, wecken sie immer
wieder schönes, reines, starkes Leben".
Volkscultuur en volkszang zijn geen synoniemen, maar beiden staan
in de allerinnigste wisselwerking.
Het is toch geen toeval, dat het streven naar het werkelijk goede
lied zich het zuiverst openbaarde in de Jeugdbeweging!
De nieuwere Jeugdbeweging bracht in Duitschland het herstel van
het goede lied. In ons land zíjn de bundels van de Jeugdbeweging
het beste wat er ooit is verschenen: de Merel en de Lijster voor de
Arbeiders Jeugdcentrale, Lied en luit en Het Blonde Riet voor de
Katholieke Jeugdbeweging, en Jonçj is ons harte voor de Christelijke
Jeugdcentrale. Daar gaat immers de actie voor het goede lied hand
in hand met het streven naar een betere levenshouding.
Er wordt in Jeugdbundels nog ontzettend geknoeid (Zingeling,
Wiedewied, Jan Pierewiet, 't Zingende Leven, Jeugdbundel — om
slechts de ergsten te noemen), door onkunde en gebrekkige voorlichting. Dat de actie voor een betere uiting van de volkscultuur in de
Jeugdbeweging meer dan elders bestaat, is evenwel een feit, dat niet
ontkend kan worden. Het kan geen speling zijn van een of ander
noodlot, dat de Jeugdbeweging betere bundels bracht dan het vorige
geslacht; dat kan al evenmin geweten worden aan een algemeene
vooruitgang in inzicht in volkszangzaken (zie: Op stap, Afrikaansehe Mietiepitten, Eén alleen). Het volkslied vond in de Jeugdbeweging de geschiktste bodem, bij die jonge menschen die zoeken
naar een betere levensvorm, die de eenvoud aanvoelen als een noodzakelijke levensbehoefte; het volkslied vond daar een gemeenschap,
die het vroeger nergens vinden kón.
Wetenschappelijke werken die zich aan profetieën waagden, zijn
daarin al meer mislukt; toch kan ik het niet laten hier mijn verwachting uit te spreken: dat retrospectie de overgang zal moeten vormen, totdat, dóór die retrospectie, het nieuwe, eigene, natio-
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naal-Nederlandsche lied zal ontstaan.
Komt het niet uit, dan kan een later geslacht speuren naar de oorzaken van die mislukking en het herstelwerk voltooien.
Want aan het herstel van ons eigen volkslied zal nog menig geslacht
moeten werken, met een warm hart en koele hersens.
En ééns moet het resultaat tóch bereikt worden!
27 Augustus 1935.
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STELLINGEN
I
ledere Hadewych-dateering, die geheel of voor een groot gedeelte
op de z.g. Lijst der Volmaakten berust, is onbetrouwbaar.
II
De Vondel-uitgave van de Mij. v. G. en G. Lect. te A'dam verdient
veel waardeering en overtreft in bijna ieder opzicht de oudere uitgaven van Vondel's volledige werken. Zij voldoet evenwel niet geheel aan de taalkundige en historische eischen, díe gesteld mogen
worden: zij verwaarloost b.v. de syntactische verklaringen al te
zeer, en geeft den ontwikkelden lezer geen aanschouwelijk beeld van
den tijd, waarin Vondel zijn veelzijdige en grandioze oeuvre heeft
geschapen. De Unger-uitgave kan voor het verkrijgen van een meer
waarachtig beeld van den Vorst onzer Dichters, helaas, nog niet
gemist worden.
III
Er bestaan geen bijzondere redenen Vondel muzikaal te noemen in
den gewonen zin des woords. Nóch uit zijn werk, nóch uit zijn
leven blijkt, dat hij in muzikale zaken goed van minder goed wist
te onderscheiden; hetzelfde geldt voor zijn kennis van het 17e eeuwsche lied en van de instrumenten (de luit wellicht uitgezonderd).
Zijn muzikaliteit beperkt zich tot een algemeene waardeering, die
het normale niet overschrijdt.

IV
Herman Heijermans' „De Opgaande Zon" moet als schildering van
,,de ondergang van een gezin uit den middenstand" een mislukking
genoemd worden; het economische probleem van den middenstander
en het warenhuis is in dit ,,spel van den middenstand" onvoldoende
uitgewerkt.

J. POLLMANN

ν
Organisatorische centralisatie kan voor de Jeugdbeweging groóte
voordeden opleveren. Voor kleine plaatsen zal men soms, om
practische redenen, met één vorm van Jeugdbeweging moeten volstaan; voor grootere plaatsen en gebieden is verscheidenheid van
middelen gewenscht en vereischt, en kan, als regel, niet met één
vorm van Jeugdbeweging volstaan worden.
VI
De Methode Montessori moet, wat de ,,muzikale opvoeding" betreft (Methode, blz, 128-132; Handboek, blz. 74-77; Zelfopvoeding II, blz. 111-160), als een mislukking worden beschouwd. De
theoretische grondslagen zijn onjuist, terwijl de gegeven voorbeelden (Zelfopvoeding II, blz. 150-157 en 159-160) voor het overgroote deel geheel verkeerd gekozen zijn. Bij een herziening van dit
onderdeel der Methode Montessori neme men het volkslied, c.q. het
kinderlied, tot basis.

