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Woord vooraf 

Precies zeventien jaar geleden werd er een zaadje gestrooid dat nu is 
uitgegroeid tot een grote boom. Dat zaadje was het gastcollege dat dr. 
J.R. Luth op 30 maart 2001 aan de Theologische Universiteit Apeldoorn 
(TUA) verzorgde. Luth, hymnoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG), was ingevlogen om de colleges liturgiek te verzorgen. Ik was 
vierdejaarsstudent. Die middag sprak dr. Luth over kerklied en gemeente-
zang. Het ging over de liturgie in Straatsburg en Genève rond 1540, over 
het Geneefse Psalter van 1562, over het psalmzingen in de Nederlanden 
in de zestiende eeuw, over het orgelgebruik in de zeventiende eeuw, over 
de erbarmelijke toestand van de gemeentezang rond 1640. ‘Daer wert om 
’t seerste uytgekreten’, schreef Constantijn Huygens. Het bleek de titel 
van het proefschrift waarop dr. Luth in 1986 was gepromoveerd.

Het zaadje viel in vruchtbare grond. De liefde voor zang en (orgel)mu-
ziek die ik van jongs af aan had gehad én de liefde voor kerk en theologie 
bleken samen te komen in een tak van de theologie die ik tot dan toe niet 
kende: de hymnologie. Het vak waarin het kerklied wordt bestudeerd en 
dat naar z’n aard raakt aan andere disciplines, zoals de musicologie en de 
letteren. Een vak ook dat aan de theologische faculteiten in Nederland 
weinig of geen aandacht bleek te krijgen. 

Die middag begon er vanbinnen iets te gloeien. Hiermee wilde ik 
verder, hierin wilde ik me specialiseren. Groningen werd de place to be: 
daar was aan de RUG wél al jaren een Instituut voor Liturgiewetenschap 
waarvan het hymnologisch onderzoek een belangrijk onderdeel was. 
Ik zocht contact met dr. Luth, volgde Bachcolleges in Groningen, deed 
een literatuuronderzoek en schreef een scriptie over de muziekvisie bij 
Luther en Calvijn. Toen ik in juni 2005 aan de TUA afstudeerde op een 
scriptie over de zangers in het Bijbelboek Kronieken, was dr. Luth daar 
vanuit Groningen bij betrokken.

Vervolgens was het mijn wens om nóg een stap verder te gaan en 
een dissertatie op het terrein van de hymnologie te schrijven. Het duur-
de even voor er een goed onderzoeksthema opdoemde, maar uiteinde-
lijk bleek dat heel dichtbij te liggen. Over het psalmboek waar ik mee 
opgroeide, de Staatsberijming van 1773, was genoeg geschreven, maar 
over de kleine collectie ‘Eenige Gezangen’ in dat psalmboek bleek nog 
veel onduidelijkheid te bestaan. Dát kon mijn onderwerp worden. In no-
vember 2009 besprak ik mijn ideeën met dr. Luth en vroegen we prof. 
dr. A.L. Molendijk, hoogleraar aan de RUG, het project mede te willen 
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begeleiden. In februari 2010 bespraken we mijn onderzoeksvoorstel en 
kon ik beginnen. 

Nu, ruim acht jaar later, ligt er de studie waarin ik de herkomst en 
ontwikkeling van de ‘Eenige Gezangen’ beschrijf. Het zaadje groeide uit 
tot een forse boom.

Veel mensen hebben me de achterliggende periode geïnspireerd, gesti-
muleerd en gecorrigeerd. In de eerste plaats noem ik Jan Luth, met wie 
het allemaal begon en die al die tijd enthousiast en betrokken bleef. Het 
is me een eer dat ik de laatste promovendus ben die hij heeft begeleid. 
Daarnaast gaat mijn dank uit naar Arie Molendijk, die als hoogleraar met 
een heel andere expertise direct toezegde het project te willen begeleiden 
en die dat de jaren door op een grondige, kundige en plezierige wijze 
gedaan heeft.

Een groot aantal mensen heeft me op onderdelen verder geholpen en 
adviezen gegeven. Boekwetenschapper dr. Willem Heijting was bereid 
de enorme lijst met edities van de psalmberijming van Dathenus na te 
lopen en het bijbehorende hoofdstuk III van commentaar te voorzien. 
Marotkenner dr. Dick Wursten heeft me vanuit Antwerpen veelvuldig 
voorzien van informatie uit het Franstalige onderzoeksveld. Historicus 
en Indonesiëkenner dr. Tom van den End las mee op de onderdelen in 
hoofdstuk IV over de overzeese gebieden. Hymnoloog dr. Jan Smelik gaf 
zijn commentaar bij hoofdstuk VII. Vriend drs. Jurrian Fahner en zoon 
Gerhard namen als paranimf het hele manuscript door. Drs. Esther Karels 
vertaalde aan het begin van het traject een aantal teksten van Marot uit 
het Oudfrans. Dr. Marten van Willigen, dr. Rudolph Rasch en dr. Enny 
de Bruijn hielpen met het lastige zeventiende-eeuwse Latijn van Voetius.

Het heeft me in mijn onderzoek bijzonder geholpen dat we inmiddels 
in het digitale tijdperk leven. Hoeveel oud materiaal is er inmiddels niet 
ingescand en online te raadplegen! En het wordt nog dagelijks meer. Dat 
neemt niet weg dat ik toch nog steeds afhankelijk was van een groot 
aantal medewerkers van bibliotheken in binnen- en buitenland die bij-
zondere collecties beheren. Zij verleenden mij toegang tot eeuwenoude 
Bijbels, psalmboeken en liedbundels en zorgden voor scans en andere in-
formatie. Sommigen van hen waren heel betrokken in hun dienstver-
lening. Ik noem dr. Hendrik Defoort (Gent), Willemien van Dijk (VU), 
dr. Simon Groot (UvA), Marja Kingma (Londen), Nikè van der Mijden-
Groenendijk (TUA) en Marja Smolenaars (STCN).

Met plezier denk ik terug aan de vergaderingen van het promovendi-
beraad van de Gereformeerde Bond, speciaal de sectie kerkgeschiedenis 
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onder leiding van prof. dr. Henk van den Belt, waar we elkaars teksten 
bespraken en elkaar stimuleerden in het onderzoek.

Dit proefschrift is geschreven naast mijn fulltimebaan als muziekredac-
teur bij het Reformatorisch Dagblad. Ik ben mijn leidinggevenden en 
directe collega’s dankbaar voor hun flexibiliteit en steun de jaren door. 
Zo gaven directeur Bart Visser en (toenmalig) hoofdredacteur Wim 
Kranendonk me voor de periode van twee jaar de gelegenheid om een 
dag in de week aan mijn onderzoek te werken. Ik denk ook aan mijn 
cultuurcollega’s Enny de Bruijn, Jan-Kees Karels en Rudy Ligtenberg, 
die het proces van nabij hebben meegemaakt. In dit verband noem ik de 
naam van collega en vriend Evert van Dijkhuizen, die de voltooiing van 
deze studie graag had meegemaakt. Hij is ons echter op 27 mei 2017 na 
een ernstige ziekte op 55-jarige leeftijd ontvallen. Zijn overlijden heeft 
me er eens temeer van doordrongen dat het weliswaar misschien een 
prestatie is om een project als dit aan te vatten en tot een goed einde te 
brengen, maar dat het evengoed een kwestie van gratie is om al die tijd 
gezond te zijn en (geest)kracht te hebben.

Als het gaat om de uitgave van dit boek, ben ik veel dank verschuldigd 
aan uitgeverij De Banier in Apeldoorn. Dankzij de inzet van een groot 
aantal mensen was het mogelijk om direct een publieksuitgave van deze 
dissertatie op de markt te brengen.

Achter in dit boek is een cd te vinden waarop alle ‘Eenige Gezangen’ 
in een orgelbewerking tot klinken komen. Jan Luth, die ook concert-
organist is, was direct bereid deze cd op ‘zijn’ Hinszorgel in de Grote 
Kerk van Harlingen op te nemen. Paul Hardijzer, huisarts in het Friese 
Tzummarum, zorgde voor de editing en mastering van de opnamen. 

Ik noem ook de vijf musici die ingingen op mijn uitnodiging om spe-
ciaal voor dit project een nieuwe compositie bij een van de gezangen 
te schrijven: Jan van Gijn, Chiel Jan van Hofwegen, Dick Sanderman, 
Gerard de Wit en Boudewijn Zwart.

Last but not least: het thuisfront. Als er iemand bij benadering weet hoe-
veel tijd er gemoeid is met het schrijven van een dissertatie, is het mijn 
vrouw Hanna. Ik ben haar er zeer dankbaar voor dat ze dit project al die 
jaren gesteund heeft. Aan haar en onze vijf kinderen – Gerhard, Leonard, 
Willemijn, Joachim en Boudewijn – is dit boek opgedragen.

Hymnologie is wat mij betreft geen waardevrije tak van wetenschap.  
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Het onderwerp dat in dit vakgebied wordt bestudeerd is immers het lied 
van de kerk der eeuwen. Daarbij gaat het over de christelijke gemeente 
die in haar gezang het geloof belijdt en verkondigt en God aanbidt en 
grootmaakt. Hymnologie en doxologie (lofprijzing) hebben in mijn 
optiek alles met elkaar te maken. Daarom is het goed en mooi om aan 
het einde van dit project af te sluiten met de doxologie die al vanaf de 
zestiende eeuw als laatste strofe van de Hymne achter in het psalmboek 
van Dathenus staat:

Godt Vader zy lof, eer, ende prijs,
Daertoe oock synen Sone wys,
Des Heylighen Gheestes goedicheyt,
Van nu aen tot in eewicheyt.

 Apeldoorn, 31 maart 2018
 Jaco van der Knijff
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Inleiding 

Situatieschets: geheimzinnige gezangen
‘Gods volk zingt geen gezangen’, zou Abraham Kuyper gezegd hebben, 
om de gewone man mee te krijgen met zijn beweging van de Doleantie 
(1886), de afsplitsing van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk.1 
De gedachte is duidelijk: echt orthodoxe gelovigen zingen alleen psalmen, 
want alleen die komen rechtstreeks uit de Bijbel. Of de vermeende leus 
van Kuyper bij zijn volgelingen uiteindelijk veel weerklank heeft gevon-
den, is de vraag; de gereformeerden die uit de Doleantie voortkomen gaan 
in de twintigste eeuw steeds meer gezangen zingen. De gedachte dat echt 
orthodoxe gelovigen gezangen afwijzen, leeft echter heden ten dage nog 
steeds. Ze is terug te vinden in de zogenoemde bevindelijk gereformeerde 
kring.2 Daar vormt het zingen van de psalmen in de eredienst zelfs een 
van de identity markers van de zuil.3

Nu geldt bij bevindelijk gereformeerden inderdaad het ‘monopo-
lie van de psalmen’, tegelijk is er echter ruimte voor ‘een gering aantal 
gezangen’.4 Binnen deze gezindte wordt immers gezongen uit de zoge-
noemde Oude Berijming, ook wel aangeduid als Staatsberijming. Deze 
psalmberijming uit 1773 bevat behalve de 150 psalmen ook een collectie 
van twaalf ‘Eenige Gezangen’: de Tien Geboden, de lofzangen van Maria, 
Zacharias en Simeon, het Gebed des Heeren, twee berijmingen van het 
geloof, de Bedezang voor de Predikatie, de Morgenzang, een gebed vóór 
het eten, een dankzegging na het eten en de Avondzang. Terwijl de ge-
bruikers van de Oude Berijming opgroeien met het idee dat in de ere-
dienst alleen de psalmen gezongen mogen worden, hebben ze allemaal in 
hun kerkboek een collectie gezangen. Deze inconsequentie roept vragen 
op: Waarom staan déze gezangen wél in het psalmboek? Zijn ze zo ‘enig’, 
dat ze een uitzondering op de regel vormen? Hebben deze gezangen een 

1.   Zie voor de visie van Abraham Kuyper op de gezangen paragraaf VII.4.2.
2.  De bedoelde bevindelijk gereformeerde kring wordt met verschillende termen aangeduid: 
gereformeerde gezindte, bevindelijk gereformeerden, refozuil. Het gaat grofweg om de achterban 
van het Reformatorisch Dagblad en om de volgende kerkverbanden: de (Oud) Gereformeerde 
Gemeenten (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk, (een deel van) de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en de kring van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in 
Nederland.
3.  Zie voor het zingen van de psalmen als signalement voor de ‘bevindelijk gereformeerde 
groepering’ C.S.L. Janse, Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij 
de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden, Houten 1985, 69, 145, 230-231. Vgl. C.S.L. 
Janse, De refozuil onder vuur, Apeldoorn 2015, 122, 133, 190.
4.  Janse, De refozuil onder vuur, 133.
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ander karakter dan al die andere liederen die stelselmatig buiten de ere-
dienst worden gehouden?5 En waar komen deze ‘Eenige Gezangen’ ei-
genlijk vandaan?

De ervaring leert dat de doorsneekerkganger geen antwoord op deze 
vragen heeft. Niettemin is hij of zij van jongs af aan vertrouwd met de 
‘Eenige Gezangen’ in het psalmboek dat thuis, op school en in de kerk 
wordt gebruikt.6 In de kerk wordt in veel gevallen iedere zondagmorgen 
na de lezing van de wet de laatste strofe van de Tien Geboden (‘Och, of 
wij Uw geboôn volbrachten’) gezongen. Als er vanwege het predikanten-
tekort ‘leesdienst’ is, sluit de dienstdoende ouderling de eredienst af met 
het uitspreken van de laatste strofe van de Avondzang (‘O Vader, dat Uw 
liefd’ ons blijk’’). Met advent en Kerst worden de lofzangen van Maria, 
Zacharias en Simeon veelvuldig gezongen. In de zogenoemde leerdienst 
op zondagmiddag of -avond staan, als de zondagen van de Heidelbergse 
Catechismus over het Onze Vader aan de orde zijn, de bijbehorende 
strofen uit het Gebed des Heeren op het psalmbord. Een enkele predi-
kant geeft weleens de Bedezang voor de Predikatie of een van beide ge-
loofsberijmingen op. Op de reformatorische school leren de kinderen de 
Morgenzang en de Avondzang. Thuis gebruiken ouders de tekst van de 
Bedezang voor het Eeten en/of de Dankzang na het Eeten als formulier-
gebed bij de maaltijd. Kortom, velen zijn vertrouwd met een aantal van 
de ‘Eenige Gezangen’. Maar wat de oorsprong is van deze collectie en wat 
het specifieke van déze gezangen is ten opzichte van andere gezangen, 
daar heeft de gemiddelde gebruiker van ‘1773’ geen weet van. 

Deze onbekendheid met de herkomst van de ‘Eenige Gezangen’ is, over 
het algemeen gesproken, ook te signaleren bij de meeste leidinggevenden 
in de verschillende kerkverbanden en denominaties die vasthouden aan 
de Oude Berijming. Velen komen niet verder dan de constatering dat het 
hier een historisch gegroeide situatie betreft en dat deze gezangen een 
‘soort gewoonterecht’ hebben verkregen. Dat is op z’n minst opmerke-
lijk, gezien het feit dat het primaat van de psalmen met verve verdedigd 
wordt en er met enige regelmaat gewaarschuwd wordt voor het gevaar 
van het zingen van gezangen: als een gemeente of kerk daar ruimte voor 
biedt, begeeft ze zich op een hellend vlak. Gegeven die huiver voor ge-
zangen, klemt des te meer de vraag naar de positie van de eigen collectie 

5.  Het gaat hier over het gebruik van gezangen in de eredienst. In huiselijke kring en op scholen 
is binnen de gereformeerde gezindte ruimte voor meer gezangen.
6.  De schets in deze alinea is gebaseerd op persoonlijke ervaringen in mijn jeugd binnen de 
gereformeerde gemeente van Moerkapelle (Zuid-Holland). Niet overal binnen de gereformeerde 
gezindte worden de ‘Eenige Gezangen’ even frequent gebruikt.
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‘Eenige Gezangen’. Zijn dat dan wél goede gezangen? Zijn die liederen op 
de een of andere manier gecanoniseerd? Betreft het hier ‘heilige gezan-
gen’? Maar waarin zit dan dat verschil met de overige gezangen?7

De kerkorde die bij een aantal van deze bevindelijk gereformeerde 
kerkgenootschappen wordt gehanteerd, biedt een deel van de verklaring. 
In het artikel waarin beschreven wordt wat er tijdens de eredienst mag 
worden gezongen, worden behalve de 150 psalmen een paar gezangen met 
name genoemd die wél akkoord zijn. Artikel 69 van de Dordtse Kerkorde 
(DKO) uit 1619, die bijvoorbeeld binnen de Gereformeerde Gemeenten 
in gebruik is, luidt als volgt:8

In de kerken zullen alleen de 150 Psalmen Davids, de Tien Geboden, het Onze 
Vader, de 12 Artikelen des Geloofs, de Lofzangen van Maria, Zacharias en 
Simeon gezongen worden. Het gezang O God, die onze Vader bist wordt in 
de vrijheid der kerken gesteld, om het te gebruiken of na te laten. Alle andere 
gezangen zal men uit de kerken weren, en waar er enige alreeds ingevoerd 
zijn, zal men deze met de gevoeglijkste middelen afstellen.

In totaal worden dus zeven gezangen opgesomd, waarbij met het gezang 
dat ‘in de vrijheid der kerken gesteld’ wordt, de Bedezang voor de 
Predikatie is bedoeld. Maar dat zijn slechts zeven, en geen twaalf gezan-
gen. De Morgen- en Avondzang, de tweede geloofsberijming en de beide 
maaltijdliederen: ze worden niet genoemd. 

Nu is door een van de uitgevers binnen de gereformeerde gezindte, 
Den Hertog in Houten, in 1992 een facsimile-uitgave van de allereerste 
editie van de psalmberijming van Petrus Dathenus uit 1566 op de markt 
gebracht.9 In dit psalmboek, dat al snel na 1566 binnen de Gereformeerde 
Kerk in de Nederlanden het alleenrecht verkrijgt en pas in 1773 door de 
Staatsberijming wordt vervangen, staan achter Psalm 150 zeven gezangen. 
Ze worden op de titelpagina aangeduid als ‘ander lofsanghen’. Het gaat pre-

7.  In paragraaf VII.4 wordt uitgebreid weergegeven hoe er door de gebruikers van ‘1773’ over de 
‘Eenige Gezangen’ werd en wordt geschreven.
8.  Geciteerd naar de uitgave De Dordtse Kerkorde met inleiding, aantekeningen en toelichting 
voor hedendaags gebruik, z.p., 2008. Het betreft een uitgave van het deputaatschap kerkrecht 
van de Gereformeerde Gemeenten die door de synode van de Gereformeerde Gemeenten van 
2007 te Utrecht is geautoriseerd. Niet binnen alle kerken of groeperingen die gerekend worden 
tot de gereformeerde gezindte is de DKO (nog) in gebruik. De Christelijke Gereformeerde 
Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland kennen hun eigen 
kerkorde.
9.  De Psalmen Davids door Petrus Dathenus. Met Catechismus, Formulieren en Gebeden. 
Facsimile van de uitgave Heidelberg 1566. Met inleidingen door drs. J.N. IJkel en dr. W. van ’t 
Spijker, Houten 1992.
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cies om de zeven gezangen die in bovengenoemd kerkorde artikel worden 
opgesomd. Dat roept nieuwe vragen op. Heeft artikel 69 van de Dordtse 
Kerkorde zoals die binnen bijvoorbeeld de Gereformeerde Gemeenten ge-
hanteerd wordt, geen betrekking op het huidige psalmboek? Gaat het daar-
in over de situatie van het eerste psalmboek van Dathenus? Maar waarom 
worden de extra gezangen in ‘1773’ dan niet uit de kerken geweerd en ‘met 
de gevoeglijkste middelen’ afgeschaft, zoals de kerkorde voorschrijft?

Het eerste psalmboek van Dathenus roept overigens ook andere vra-
gen op. Waarom staan in deze uitgave uit 1566 eigenlijk zeven gezangen? 
Waar komen die vandaan? In het psalmboek is daarover geen informatie 
te vinden, behalve dat het gebed voor de preek van Jan Utenhove is. Ook 
in het voorwoord rept Dathenus er met geen woord over. Hij stelt daar 
juist dat hij met zijn kerkboek helemaal aansluit bij de psalmzangtradi-
tie van de kerken in Frankrijk.10 Daarom heeft hij ook de voorrede die 
Calvijn in 1542/1543 bij het Geneefse Psalter schreef, in vertaling opge-
nomen. En wat schrijft Calvijn? Dat hij in zijn zoektocht naar wat er in 
de kerk gezongen moet worden niets beters heeft gevonden dan de psal-
men van David. Dat zijn de liederen die ‘eerlick’ en ‘heyligh’ genoeg zijn 
om in de kerk te zingen.11 Psalmen dus, geen gezangen. Vanwaar dan die 
zeven gezangen in Dathenus’ psalmboek? En waarom geeft de Dordtse 
Kerkorde die in 1619 vrij? 

Binnen de gereformeerde gezindte is er een kleine groep gemeen-
ten –minder dan dertig– die nog altijd vasthoudt aan de ‘oude rijm’ van 
Dathenus. Er worden dan ook nog altijd edities van deze zestiende-eeuw-
se psalmberijming op de markt gebracht.12 In de meest recente uitgave 
bevat de collectie gezangen – op de titelpagina aangeduid als ‘enige ande-
re Lofzangen’ – geen zeven, geen twaalf, maar zelfs dertien gezangen.13 

10.  Psalmen Davids Dathenus 1566, voorrede Dathenus, z.p.: ‘(…) dewyle dat wy met den 
Euangelischen kercken in Vranckryck, in der leere, ende ceremonien eendrachtigh sijn, so hebbe 
ick van herten begeert, dat wy in den sangh der Psalmen, hen oock mochten ghelyck sijn, die in 
die spraeke seer lieuelick ende klaer ouerghesettet sijn, de welcke ick so naeghevolght hebbe, als ’t 
my moeghelick gheweest is, ende onse spraeke heeft konnen lyden’.
11.  Psalmen Davids Dathenus 1566, voorrede Genève 1543, z.p.: ‘Daerom als wy alle dinghen 
wel sullen ouerleght hebben, ende wel doerghesocht, so en sullen wy hier toe geen betere noch 
bequaemere ghesanghen konnen vinden, dan de Psalmen Dauids sijn: de welcke hem de heylighe 
gheest voorgelesen, en selue ghemaeckt heeft.’
12.  Zie de uitgave van de berijming van Dathenus door de Gereformeerde Bijbelstichting 
(GBS): De CL Psalmen des profeten Davids. Met enige andere Lofzangen, Uit het Franse in 
Nederlandse dicht overgezet door Petrus Dathenus, Leerdam z.j.
13.  In deze uitgave zijn, ook wat betreft de gezangen, verouderde woorden gehandhaafd. Zie 
bijvoorbeeld de eerste strofe van de Avondzang: ‘Christe, Die Du bist dag en licht/ Voor Dij is, 
Heer’, verborgen nicht’. Vergelijk het begin van het Gebed voor de Predikatie: ‘O God, Die onze 
Vader bist’. Deze beginregel wordt in het bovengenoemde artikel 69 van de Dordtse Kerkorde 
genoemd. 
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Als laatste gezang is ‘Een Eigen Geschrift van David’ opgenomen. Waar 
komt dat lied vandaan? En waarom kreeg het een plek in deze collectie 
‘enige andere Lofzangen’? Wie de overige gezangen in deze uitgave be-
kijkt, ziet dat het om dezelfde gezangen als in ‘1773’ gaat, alleen dan in 
een andere berijming: ongeveer dezelfde titels, evenveel strofen, vrijwel 
dezelfde melodieën. Er is echter één uitzondering: het Morgengebed. Dat 
wordt niet, zoals de Morgenzang in de Staatsberijming, gezongen op de 
melodie van Psalm 100, maar het gaat om een gezang van twee strofen 
op de melodie van Psalm 9. Wat verder nog in het oog springt in deze 
uitgave van Dathenus’ psalmen, is dat niet alleen bij het gebed voor de 
preek maar ook bij de tweede geloofsberijming wordt vermeld dat het 
om een lied van Jan Utenhove gaat. Terwijl bij de overige gezangen geen 
herkomst wordt gegeven, is het blijkbaar belangrijk aan te geven dat het 
bij deze twee gezangen om creaties van Utenhove gaat.

Wat tot slot de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming betreft: hier-
boven is gesteld dat achter Psalm 150 twaalf gezangen zijn opgenomen. 
Dat is inderdaad het geval in de meeste edities die vandaag de dag ge-
bruikt worden. Er zijn echter ook andere varianten op de markt. Ik noem 
er drie:
• De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) brengt psalmboeken uit 

waarin, net als in de uitgaven van Dathenus’ psalmen, dertien gezan-
gen staan: ook nu is het Eigen Geschrift van David het laatste gezang, 
maar dan in een nieuwere berijming van de achttiende-eeuwse predi-
kant Josua van Iperen. 

• Uitgeverij Jongbloed in Heerenveen geeft edities van het psalm-
boek van 1773 uit waarin veertien gezangen zijn opgenomen: na de 
Avondzang komen de liederen ‘Ere zij God’ en ‘Een vaste burcht is onze 
God’. Het betreft een recente uitbreiding van de ‘Eenige Gezangen’ in 
het kader van de uitgave van de Herziene Statenvertaling uit 2010.14

• Soms hebben mensen een oud Bijbeltje in de Statenvertaling met het 
psalmboek van 1773 waarin achter Psalm 150 geen twaalf, dertien of 
veertien, maar 29 gezangen staan. De collectie wordt echter wél aan-
geduid als ‘Eenige Gezangen’. Bij nader inzien blijkt het alleen bij de 
eerste negen gezangen om de traditionele ‘Eenige Gezangen’ te gaan. 
Na de Avondzang (nummer 9) volgen twintig ‘nieuwe’ liederen. Het 
betreft hier een uitbreiding van de collectie ‘Eenige Gezangen’ uit 
1933, binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland.15

14.  Hierover meer in paragraaf VII.2.2.
15.  Zie hierover uitgebreid paragraaf VII.2.2
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De omvang van de collectie ‘Eenige Gezangen’ is dus niet in beton gego-
ten. Er is kennelijk uitbreiding mogelijk. Blijkbaar kan een drukker of 
uitgever ervoor kiezen een gezang als het Eigen Geschrift van David 
wel of niet op te nemen in het psalmboek. De vraag die rijst, is of de 
beslissingsbevoegdheid voor een dergelijke kwestie dan bij drukkers of 
uitgevers ligt.

Het bovenstaande laat zien dat de collectie gezangen die in gebruik is bij 
de bevindelijk gereformeerden in Nederland, omgeven is met een waas 
van geheimzinnigheid en onduidelijkheid. Vatten we de vragen die spe-
len samen, dan gaat het om de volgende punten:
• Binnen deze traditie geldt het alleenrecht van de psalmen. Waarom 

zijn er dan überhaupt gezangen in het psalmboek opgenomen?
• Nu dat het geval is: wat is er dan specifiek aan déze gezangen dat ze, 

in onderscheid van alle andere gezangen, wel in de eredienst gezongen 
mogen worden?

• Er bestaan naast elkaar twee tradities: die van de berijming van 
Dathenus sinds 1566 en die van de Staatsberijming sinds 1773. Hoe 
verhouden de twee collecties gezangen in deze tradities zich tot 
elkaar? 

• De eerste editie van Dathenus’ psalmboek uit 1566, die dus zeven 
gezangen telt, is een vertaling in het Nederlands van het Geneefse 
Psalter: in hoeverre is ook deze collectie gezangen te herleiden tot het 
Franse psalmboek en wie is de auteur van elk van de gezangen? 

• In de editie van 1566 valt één keer de naam van Jan Utenhove, de 
Londense ouderling die tegelijk met Dathenus bezig is met een psalm-
boek voor de Nederlandse gereformeerden: wat is zijn rol als het gaat 
om deze gezangen?

• De meest recente editie van Dathenus’ psalmboek heeft dertien gezan-
gen. Hoe is deze uitbreiding te verklaren? Wanneer vond die plaats? 
Wanneer zijn de zes nieuwe gezangen precies in Dathenus’ psalmbe-
rijming terechtgekomen? Waar komen ze vandaan en wie is de auteur? 

• De Staatsberijming telt twaalf gezangen. Hoe is dat twaalftal in 1773 
ontstaan en wat zijn de overwegingen geweest om déze twaalf op te 
nemen?

• Het psalmboek van 1773 is op zijn beurt weer ontleend aan drie ‘bron-
berijmingen’, van Ghysen, Voet en het genootschap Laus Deo, Salus 
Populo. Wat is, als het om de gezangen gaat, het verband tussen deze 
bronberijmingen en de uiteindelijke Staatsberijming?

• De Morgenzang in ‘1773’ is een compleet ander lied dan het 
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Morgengebed in recente edities van Dathenus’ psalmen. Waar komt 
dit verschil vandaan? 

• Het Eigen Geschrift van David, dat lang niet altijd tot de collectie gere-
kend wordt, neemt een uitzonderlijke positie in. Wat is de achtergrond 
van dit lied? En waarom duikt het tegenwoordig weer in twee varian-
ten op?

• De kerkorde die bij een deel van de gereformeerde gezindte wordt 
gebruikt noemt slechts de zeven gezangen van Dathenus uit 1566. 
Hoe is de discrepantie tussen kerkorde en praktijk te verklaren? En 
wat is de status van de gezangen die niet genoemd worden in de DKO?

Het onderzoek: de stand van zaken
Deze vragen worden niet voor het eerst gesteld. In de afgelopen decennia 
en zelfs eeuwen hebben de nodige auteurs zich met de ‘Eenige Gezangen’ 
beziggehouden. Ondanks die aandacht, vanuit diverse disciplines, voor 
de ‘Eenige Gezangen’ spreekt Bernard Smilde in 1986 in zijn dissertatie 
over Hendrik Hasper toch van een ‘hymnologische lacune’: deze groep 
kerkliederen is volgens hem nooit apart beschreven.16 Dat was in 1986. 
Sindsdien is het beeld echter niet gewijzigd. 

Hieronder ga ik na wat er in het onderzoek dan wél naar voren is ge-
bracht over de ‘Eenige Gezangen’. Het gaat daarbij overigens alleen om 
Nederlandstalige studies.17

De eerste die een uitvoerige geschiedenis van de kerkzang in ons land 
publiceert, is Josua van Iperen (1726-1780), predikant in Veere en een 
van de commissieleden die de berijming van 1773 moeten samenstellen. 
In zijn Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen uit 1777-
177818 gaat hij eerst uitgebreid in op de historie van de kerkzang in de 
Nederlanden. Vervolgens beschrijft hij minutieus hoe de berijming van 

16.  Bernard Smilde, Hasper en het kerklied. Een onderzoek naar het hymnodische en 
hymnologische werk van ds. Hendrik Hasper (1886-1974) in verband met de ontwikkeling van 
het kerklied in Nederland in de twintigste eeuw, Leeuwarden 1986, 183, noot 5: ‘Zover ik heb 
kunnen nagaan, is de geschiedenis van deze groep kerkliederen nog nooit apart beschreven. Een 
hymnologische lacune.’
17.  Uiteraard is er ook door buitenlandse auteurs over het Nederlandse kerklied geschreven, 
maar die studies baseren zich alle op Nederlandse auteurs. Zie bijvoorbeeld recent Judith Haug, 
Der Genfer Psalter in den Niederlanden, Deutschland, England und dem Osmanischen 
Reich (16.-18. Jahrhundert), Tutzing 2010, 43-202, die uitgebreid over het Geneefse Psalter in 
Nederland schrijft, maar zich alleen op secundaire literatuur baseert.
18.  Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen, van de dagen der apostelen af, 
tot op onzen tegenwoordigen tyd toe; en inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche 
psalmberyminge: uit echte gedenkstukken saamgebragt door Josua van Iperen (...), 2 delen, 
Amsterdam, wed. Loveringh en Allart, 1777-1778.
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1773 tot stand is gekomen. In dat verband laat hij precies zien hoe de 
commissie van 1773 met de ‘Eenige Gezangen’ omgaat en welke aanpas-
singen er steeds ten opzichte van de bronberijming gemaakt worden.19 
Naar deze gedetailleerde beschrijving van Van Iperen is nadien veelvul-
dig verwezen; ze is ook nog altijd van belang. Van Iperen blijkt echter niet 
echt geïnteresseerd te zijn in de herkomst van deze gezangencollectie. Als 
het gaat over de periode waarin Dathenus’ kerkboek het primaat heeft, 
ligt zijn focus duidelijk bij de gezangen buiten het officiële kerkboek. 
Zo schrijft hij waarderend over de lutheranen in ons land, bij wie uit-
breiding van het aantal gezangen toegestaan is, ‘terwyl de Hervormde 
Nederlanders alleen aan het bekrompen getal hunner Lofliederen, achter 
aan het Psalmboek van Dathenus te vinden, bleeven vasthouden’. Waar 
dat ‘bekrompen getal’ gezangen dan vandaan komt en hoe die collectie 
zich vanaf 1566 ontwikkelt, wordt niet duidelijk.20 Een uitzondering 
vormt het Eigen Geschrift van David: zowel voor het ontstaan van het 
lied in de zeventiende eeuw als voor de behandeling van het lied in 1773 
vraagt Van Iperen meermalen aandacht.21 

Vergelijkbaar met Van Iperen is de manier waarop de negentiende- 
eeuwse hervormde predikant en dichter R. Bennink Janssonius (1817-
1872) in zijn Geschiedenis van het kerkgezang uit 1860 omgaat met de 
traditie van de ‘Eenige Gezangen’.22 Hij beschrijft de historie van het 
kerklied in de Nederlanden tot aan de bundel Evangelische Gezangen 
uit 1806 en is daarbij eveneens vooral geïnteresseerd in de andere 
gezangen die in en buiten de kerk worden vervaardigd en gezongen. 
Als het gaat om de ‘Eenige Gezangen’ hebben vooral de twee liederen 
die een Duits-lutherse herkomst hebben – het Gebed des Heeren en 
de tweede geloofsberijming – en de Bedezang voor de Predikatie van 
Utenhove zijn belangstelling.23 Met de beschrijving van het werk aan 

19.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 346-361. Vgl. W. Peene, Josua van Iperen (1726-1780). 
Gereformeerd predikant ten tijde van de Verlichting, Zoetermeer 2017, 223-226, die een aparte 
paragraaf aan de gezangen van 1773 wijdt.
20.  Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 155. Over de eerste versie van Dathenus’ psalmboek en 
de bijgevoegde gezangen schrijft van Iperen niet, evenmin over de uitbreiding van het aantal 
gezangen. Wel geeft hij aan (a.w., I, 128-130) dat hij een editie uit 1567 (Rouaan) voor zich heeft, 
waarin de Tien Geboden en de geloofsbelijdenis ontbreken. Via alternatieve berijmingen (zoals 
die van Revius uit 1640) en de gezangen die daarin zijn opgenomen komen we erachter welke 
gezangen er in Dathenus’ kerkboek staan. Van Iperen heeft duidelijk meer sympathie voor het 
psalmboek van Utenhove uit 1566, waarin meer gezangen staan.
21.  Zie o.a. Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 165-167; II, 344, 348, 362, 388-390, 395, 417. 
22.  R. Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang by de hervormden in Nederland, 
tweede druk, Amsterdam 1863 (oorspr. Arnhem 1860).
23.  Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang, 36-40. Heel kort gaat de auteur 
(a.w., 43, noot 13) in op de verschillende edities van Dathenus’ psalmboek sinds 1566 en daarmee 
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de ‘Eenige Gezangen’ in 1773 is Bennink Janssonius snel klaar. Meer 
aandacht heeft hij voor het verlangen bij de commissieleden naar meer 
dan deze twaalf gezangen.24

Degene die naar eigen zeggen voor het eerst het thema van de ‘Eenige 
Gezangen’ integraal behandelt, is de Leidse hoogleraar J.G.R. Acquoy 
(1829-1896). Hij publiceert in 1893 een uitvoerig artikel over de herzie-
ning van de psalmmelodieën en voegt aan het slot een bijlage toe over 
‘De gezangen achter het psalmboek’.25 Acquoy geeft aan niet volledig te 
kunnen zijn. De ‘moeilijkheid’ wat betreft de herkomst van de individue-
le gezangen zit volgens hem in twee van de zeven gezangen die Dathenus 
in 1566 toevoegt en in drie van de vijf gezangen die daar later bij komen.26 
Vervolgens schetst hij de ontwikkeling van de collectie: zeven gezangen 
in 1566, elf gezangen rond 1572, dertien gezangen in 1720.27 Aansluitend 
beschrijft hij van elk individueel gezang de herkomst.28 Ten aanzien van 
de eerste zeven signaleert Acquoy bij de lofzangen van Maria en Zacharias 
dat duister is waar Dathenus die vandaan haalt: van zowel de tekst als 
de melodie is volgens hem de herkomst onbekend. De Tien Geboden, de 

op de groei van het aantal gezangen. Hij lijkt de uitgaven uit 1566 niet te hebben gezien, maar 
begint met ‘Rouaen 1567’. Een andere uitgave uit 1567 heeft volgens hem negen gezangen, 
waaronder de beide maaltijdliederen. Een Leidse uitgave uit 1587 heeft ook de tweede berijming 
van de geloofsartikelen en de avondhymne. Het laatste gezang was volgens hem al in 1586 
toegevoegd (a.w., 56). Volgens Bennink Janssonius zijn de drie lofzangen ‘nieuwe bewerkingen’ 
van Dathenus. Ook was Dathenus volgens hem zelf verantwoordelijk voor het opnemen van de 
tweede berijming van de geloofsartikelen van Luther/Utenhove (a.w., 52-53). Six van Chandelier 
zou in 1674 de eerste zijn die achter zijn berijming twaalf gezangen heeft; hij zou voor het eerst 
een berijming van het Morgengebed bieden (a.w., 133, noot 18). Volgens Bennink Janssonius 
moet er echter al vóór 1707 een ander morgengebed, op de melodie van Psalm 100, in Dathenus’ 
psalmboek hebben gestaan, omdat François Halma in dat jaar een verbetering van dat lied geeft.
24.  Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang, 141-145. Her en der vertelt de auteur 
iets over het gebruik van de ‘Eenige Gezangen’. De Bedezang voor de Predikatie was ‘weldra 
zeer geliefd’ (a.w., 38, 54), de ‘middag- en avondgebeden’ en het Morgengebed werden vooral 
voor huiselijk gebruik gezien (a.w., 133), de Lofzang van Zacharias werd omstreeks 1684 als 
‘onaangenaam’ gezien en ‘byna nooit’ gezongen (a.w., 174-175).
25.  J.G.R. Acquoy, ‘De psalmwijzen der Nederlandsche Hervormde Kerk en hare herziening’, 
Archief voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4 (1893) 1-84, daar 73-84.
26.  Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 73.
27.  Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 73-76. Acquoy gaat ervan uit dat een uitgave van Dathenus’ 
psalmen uit 1566 zonder plaats- en jaaraanduiding de eerste druk is. De titelaanduiding van 
de gezangen die hij geeft, wijkt af van die van de gezangen in de druk uit Heidelberg 1566, die 
tegenwoordig als eerste druk wordt beschouwd. Met nadruk stelt Acquoy dat zijn schets van de 
uitbreiding van de gezangen gebaseerd is op de psalmboeken die hij voorhanden had. Als achtste 
noemt hij de geloofsbelijdenis van Utenhove, nummer negen en tien zijn de maaltijdgebeden. Elf 
betreft de Avondzang, zonder melodie; een uitgave uit 1639 heeft de melodie van de Avondzang 
wel. In een kerkboek uit 1720 trof Acquoy ten slotte het Morgengebed en het Eigen Geschrift 
van David aan. In de kerkboeken kan volgens hem de volgorde van de gezangen variëren, en ook 
ontbreken soms enkele van de later bijgevoegde gezangen.
28.  Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 77-84.
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Lofzang van Simeon en de eerste geloofsbelijdenis herleidt Acquoy tot 
het Geneefse Psalter, waaraan Dathenus ook zijn psalmen ontleent. Het 
Gebed des Heeren vertaalt Dathenus volgens Acquoy rechtstreeks naar 
een oorspronkelijk lied van Luther. De Bedezang voor de Predikatie en 
de tweede geloofsbelijdenis (die volgens Acquoy eveneens van Luther is) 
neemt Dathenus uit de psalmboektraditie van Jan Utenhove over, aldus 
Acquoy. Over drie van de zes gezangen die later worden toegevoegd, het 
Morgengebed en de twee maaltijdgebeden, kan Acquoy weinig melden.29 
De Avondzang daarentegen weet hij via een Duitse vertaling te herleiden 
tot de hymne Christe, qui lux es et dies.30 Het dertiende gezang, het Eigen 
Geschrift van David, is volgens Acquoy van de hand van de zeventien-
de-eeuwse jurist Abraham van der Meer.31 

Het beeld dat Acquoy in 1893 op basis van het materiaal dat hem ter 
beschikking staat weet te schetsen, vertoont dus nog veel gaten en lacunes. 
Toch verwijzen vrijwel alle auteurs die nadien iets zeggen over de ‘Eenige 
Gezangen’ naar dit artikel uit 1893. Zo verschijnen er aan het begin van 
de twintigste eeuw publicaties over het kerkboek waarin uitvoerig wordt 
ingegaan op (de geschiedenis van) de psalmberijming. De hervormde 
predikant H. H. Barger (1855-1939) komt wat betreft de herkomst van 
de ‘Eenige Gezangen’ niet veel verder dan het herhalen van wat Acquoy 
heeft beschreven.32 De gereformeerde predikant P. Biesterveld (1863-
1908) geeft in zijn boek een duidelijke beoordeling van de traditie van de 
‘Eenige Gezangen’, waarbij hij als eerste binnen de collectie onderscheid 
maakt tussen gezangen voor kerkelijk en gezangen voor huiselijk ge-
bruik. Ook ten aanzien van de herkomst van de Bedezang voor het Eeten 
komt hij met een nieuw gezichtspunt.33

29.  Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 81-83. Van het Morgengebed op de melodie van Psalm 9 weet 
Acquoy niets te melden. De Morgenzang op de melodie van Psalm 100 die in de berijming van 
1773 terechtkomt, is volgens hem te danken aan psalmverbeteraars. Over de maaltijdgebeden is 
volgens Acquoy niets te zeggen; de toevoeging ‘verduytscht door P.H.’ bij het gebed voor het eten 
in Dathenus’ psalmboek kan hij niet duiden.
30.  Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 83. De Duitse versie zou van Wolfgang Musculus zijn. Wie de 
Nederlandse versie vervaardigde, meldt Acquoy niet.
31.  Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 83-84. Het verschijnt in de psalmberijming van A. de Hubert uit 
1624. Later komt het achter in het kerkboek van Dathenus voor.
32.  H.H. Barger, Ons kerkboek, tweede druk, Amsterdam 1907. Barger, duidelijk een 
voorstander van gezangen, kent van het eerste psalmboek van Dathenus twee drukken uit 1566 
en twee uit 1567. De uitbreiding van zeven naar elf gezangen komt volgens hem in 1572. Het 
Morgengebed komt ‘veel later’, in 1722 (a.w., 67-68, 73). Ook het Eigen Geschrift van David heeft 
de aandacht van Barger (a.w., 64). De ‘Eenige Gezangen’ van 1773 komen bij Barger niet aan bod; 
hij schrijft verder over de bundel Evangelische Gezangen van 1806.
33.  P. Biesterveld, Het gereformeerde kerkboek, z.pl. 1903. Biesterveld is duidelijk een 
tegenstander van gezangen. Hij heeft kennelijk de eerste druk van Dathenus’ psalmboek 
(Heidelberg 1566) gezien (a.w., 42). Hij somt de zeven gezangen op en stelt met de synode van 
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De hervormde predikant J.H. Gunning J. Hz. (1858-1940) gebruikt in zijn 
boek uit 1910 over de gezangenstrijd in de Nederlandse Hervormde Kerk 
de geschiedenis van de ‘Eenige Gezangen’ eigenlijk alleen als argument 
om te bewijzen dat er in de gereformeerde traditie in ons land altijd meer 
is gezongen dan alleen de psalmen.34 En dat zijn ook in het psalmboek 
van Dathenus niet alleen berijmde Schriftgedeelten, aldus Gunning. In 
dat verband suggereert hij dat Dathenus verantwoordelijk is voor elf van 
de twaalf gezangen. Deze elf zouden ook door de synode van Dordrecht 
in 1619 zijn goedgekeurd.35 In diezelfde periode werpt de dissertatie van 
de gereformeerde predikant Theodorus Ruys (1890-1953) uit 1919 enig 
nieuw licht op de wordingsgeschiedenis van het psalmboek van Dathenus 
in de zestiende eeuw.36 Ruys kent vijf edities uit 1566 en twee edities uit 
1567. Hij schrijft echter nauwelijks over de gezangen bij Dathenus.37

Dordrecht 1618-1619 dat slechts deze gezangen in de kerk zijn toegestaan; waarbij volgens 
hem de Bedezang voor de Predikatie een concessie aan de praktijk is geweest. De Morgen- en 
Avondzang en de beide maaltijdliederen moeten volgens Biesterveld tot de huiselijke liederen 
gerekend worden (a.w., 43, 49-51). Met betrekking tot de Bedezang voor het Eeten, waarbij in 
het psalmboek van Dathenus altijd de mysterieuze aanduiding ‘verduytscht door P.H.’ staat, 
weet Biesterveld te melden dat het hier om de Leidse predikant Petrus Hackius gaat (a.w., 48). 
Bij zijn beschrijving van het ontstaan van de berijming van 1773 komt Biesterveld op de ‘Eenige 
Gezangen’ terug (a.w., 53-55). Hij beschrijft van alle twaalf de herkomst, grotendeels op basis 
van de gegevens van Acquoy, en geeft opnieuw aan welke gezangen er eigenlijk in het kerkboek 
niet thuishoren. Nota bene: in de herziening van dr. T. Hoekstra uit 1931, die het boek van 
Biesterveld in overeenstemming brengt met de uitspraken van de generale synode van Arnhem 
1930 van de Gereformeerde Kerken, zijn alle veroordelende opmerkingen van Biesterveld over 
de extra gezangen weggelaten of aangepast. Zie P. Biesterveld, Het gereformeerde kerkboek. 
Herzien door dr. T. Hoekstra, tweede druk, Zutphen 1931, 45, 47-48.
34.  J.H. Gunning J.Hz., De gezangenkwestie in de Ned. Herv. Kerk, twee delen, Utrecht 1910.
35.  Gunning, De gezangenkwestie, 39-40: Dathenus nam achter zijn psalmen niet alleen 
vertalingen uit de Schrift op, maar ook de Bedezang voor de Predikatie, de twee gebeden bij de 
maaltijd en de Avondhymne. Daar werd in de 18e eeuw nog het Morgengebed bijgevoegd. De 
uitbreiding van de gezangen lijkt voor Gunning, op het Morgengebed na, het werk van Dathenus 
zélf te zijn. Even verderop (a.w., 47) stelt Gunning dat de Dordtse synode van 1618-1619 een 
bres in haar eigen wal geschoten heeft door elf (sic!) gezangen toe te staan. Over ‘1773’ stelt hij 
echter vervolgens (a.w., 104) dat in die berijming opnieuw allerlei gezangen zijn opgenomen die 
officieel niet waren toegestaan. Vervolgens somt Gunning ze alle twaalf op, met de bedenkingen 
van Biesterveld. In het vervolg hebben vooral de nieuwe gezangen sinds 1806 zijn aandacht. 
Alleen bij de beschrijving van de houding van de gereformeerden ten opzichte van de gezangen 
noemt Gunning nog even de ‘Eenige Gezangen’. Op de synode van 1905 in Utrecht van de 
Gereformeerde Kerken worden de Bedezang voor de Predikatie, de Morgenzang en de Avondzang 
officieel vrijgegeven voor de eredienst (a.w., 177).
36.  Theodorus Ruys, Petrus Dathenus, Utrecht 1919. Een tweede druk verscheen in 1988 
(Houten), waarbij een voorwoord van W. van ’t Spijker is toegevoegd.
37.  In zijn hoofdstuk over Dathenus’ psalmberijming (Ruys, Petrus Dathenus, 226-242) gaat 
Ruys kort in op de wordingsgeschiedenis van het psalmboek. Hij noemt vijf edities uit 1566 en 
twee edities uit 1567 met de volledige titel, waaruit echter niets over de gezangen kan worden 
afgeleid. Over de editie van Dathenus’ psalmboek uit 1566 die hij met nr. 5 aanduidt (Alle de 
Psalmen Dauids, gedrukt in Gent), is Ruys iets uitvoeriger (a.w., 233-234, noot 4). Hij geeft de 
beschrijving weer van ene Th. Arnold, waaruit blijkt welke gezangen aan de bundel toegevoegd 
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In de tweede helft van de twintigste eeuw is het de van oorsprong gere-
formeerde predikant Hendrik Hasper (1886-1974) die uitvoerig schrijft 
over hoe het Geneefse Psalter in de Nederlanden ingang vindt en ver-
der werkt.38 In zijn weergave van de berijming van Dathenus behandelt 
Hasper uitgebreid de manier waarop Dathenus bij het vertalen c.q. berij-
men te werk ging, maar over de gezangen die worden toegevoegd meldt 
hij niets.39 Pas in zijn beschrijving van de Nederlandse psalmberijmingen 
na Dathenus wordt hier en daar duidelijk welke gezangen aan Dathenus’ 
psalmen waren toegevoegd.40 Daarbij lijkt Hasper ervan uit te gaan dat 
er in 1578 al twaalf gezangen in Dathenus’ psalmboek staan.41 Bij de vele 
voorbeelden die Hasper uit andere berijmingen weergeeft, komt slechts 
zelden een van de gezangen aan bod. Het Eigen Geschrift van David 
wordt echter wel steeds met name genoemd.42 Ook bij zijn beschrijving 
van het ontstaan van de Staatsberijming in 1773 besteedt Hasper geen 
speciale aandacht aan de twaalf ‘Eenige Gezangen’.43

Een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de zestiende-eeuw-
se Nederlandse psalmberijmingen levert in 1959 de Dordtse neerlandi-
cus S.J. Lenselink (1912-1998).44 Voor ons onderwerp is van belang dat 

zijn. Het (b)lijken de zeven te zijn die ook in de uitgave van Heidelberg 1566, door velen als de 
oudste druk aangemerkt, zijn opgenomen. Overigens zou volgens Ruys de Gentse uitgave de 
eerste kunnen zijn (a.w., 234).
38.  H. Hasper, Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift 
en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek, twee delen, 
’s-Gravenhage 1955 (deel I), Groningen 1976 (deel II, bewerkt door W. de Graaf).
39.  Hasper, Calvijns beginsel voor de zang, II, 388-412. Waarschijnlijk heeft Hasper de eerste 
uitgave (Heidelberg 1566) van Dathenus’ psalmboek niet gekend. De titelbladen die hij afdrukt, 
betreffen latere versies (a.w., I, 658 en II, 394, 397).
40.  Revius had in 1640 bijvoorbeeld ‘de gebruikelijke negen gezangen’. Bruno’s berijming (1656) 
‘bevat ook de door de Dordtse Synode toegelaten Gezangen’. In het psalmboek van Trommius 
(1695) ‘waren de 12 gezangen opgenomen’. Bij Six van Chandelier (1674) somt Hasper elf 
gezangen op. Zie Hasper, Calvijns beginsel voor de zang, II, 439, 442, 446 en 510.
41.  Naar aanleiding van Trommius’ berijming schrijft Hasper over het liedbesluit van de synode 
van Dordrecht 1578 (alleen de psalmen van Dathenus, ‘achterlatende de gesangen, die in de H. 
Schrift niet gevonden worden’). Hij tekent aan (Calvijns beginsel voor de zang, II, 451): ‘Zulke 
besluiten moeten echter met verstand gelezen worden. Het kwam immers bij de synode van 
Dordrecht in 1578 niet op om de Twaalf artikelen des Geloofs (“in ’t korte” en “wat breeder”), 
het Korte Gebed voor de Predicatie, de Morgenzang en de Avondzang af te schaffen, hoewel deze 
liederen niet in de Heilige Schrift worden gevonden. Zelfs hield men aan het “Gebedt voor den 
Eten” en de “Dancksegginge na den Eten”’. Elders (a.w., II, 517) stelt Hasper zonder nuance dat 
de gereformeerden in de 17e eeuw in de veronderstelling leefden ‘dat het zingen van iets anders 
dan Psalmen met de beginselen van de Calvinistische Reformatie in strijd was’.
42.  Zie bijv. Hasper, Calvijns beginsel voor de zang, II, 464, 547, 707.
43.  Zie Hasper, Calvijns beginsel voor de zang, II, 702-707, waar opgesomd wordt uit welke 
berijmingen de psalmen en gezangen afkomstig zijn. Van drie gezangen zet Hasper de volledige 
tekst van 1773 naast de tekst van de bronberijming.
44.  S.J. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen met 
hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk, Assen 1959. In 1983 verscheen in Dordrecht een 
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Lenselink in zijn dissertatie uitdrukkelijk oog heeft voor de gezangen 
die in deze berijmingen staan. Zo noemt hij bij zijn weergave van alle tot 
dan toe bekende edities van Utenhoves psalmuitgaven steeds ook welke 
gezangen in deze edities zijn opgenomen.45 Uitvoerig gaat Lenselink 
in op de berijming van Dathenus.46 Hij constateert daarbij dat de ‘uit-
wendige geschiedenis’ van deze berijming redelijk helder is; maar het 
‘inwendig onderzoek’ naar hoe Dathenus te werk is gegaan ‘staat nog 
slechts aan het begin’.47 In het vervolg besteedt Lenselink veel aandacht 
aan Dathenus’ werkwijze en aan de bronnen die deze gebruikte: het 
Franse psalter, Dathenus’ Nederlandse Bijbel, eventueel de psalmen uit 
de Souterliedekens (1540) of die van Utenhove en Lobwasser. Voor vijf-
tig psalmen gaat Lenselink dat vervolgens na. Daarbij betrekt hij echter 
de gezangen niet.48 Interessant is dat Lenselink een groot aantal edities 
van Dathenus’ psalmboek uit de jaren 1566-1567 heeft gezien. Van tien 
titelbladen geeft hij een reproductie in een eigen gekozen volgorde. De 
bundel die in 1566 in Heidelberg bij Michiel Chiraet verschijnt, is vol-
gens Lenselink de eerste druk.49 Aan de beschrijvingen van de verschil-
lende edities uit de jaren 1566-1567 is ook te zien welke gezangen er in 
deze uitgaven zijn toegevoegd: in de drukken uit 1566 zijn het zeven 
gezangen, in 1567 worden het er soms negen of zelfs tien.50 

Van de hand van de gereformeerde predikant P.G. Kunst (1907-1981) 
verschijnt in 1981, na de komst van het Liedboek voor de kerken van 

tweede druk met enige aanvullingen en verbeteringen.
45.  Zie bijvoorbeeld Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 275, 306-309, 361-362, 398-
399. Ook bij de psalmberijming van Lucas de Heere (1565) wijdt Lenselink (a.w., 465-466) een 
paragraaf aan de gezangen.
46.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 492-564.
47.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 493.
48.  Dat is opvallend, omdat Lenselink in zijn inleiding schrijft (De Nederlandse 
psalmberijmingen, 45) dat hij, om de mogelijkheid open te laten dat ‘de Cantica’ bij het berijmen 
van de psalmen ‘een rol van voorbeeld hebben gespeeld’, de ‘Lofzang van Maria, Simeon en 
Zacharias, alsmede de Decaloog en de Oratio dominica’ in het onderzoek heeft betrokken. Bij 
een aantal berijmingen doet hij dat ook (Utenhove, De Heere), maar bij Dathenus niet. 
49.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 498. Hoewel hij aangeeft dat het ‘niet 
wel mogelijk’ is de volgorde waarin de drukken van 1566-1567 verschenen vast te stellen, en 
evenmin hun onderlinge afhankelijkheid, stelt Lenselink toch dat de Heidelbergse druk de eerste 
moet zijn. ‘De psalmberijming was toch in de allereerste plaats bedoeld voor de Frankenthalse 
gemeente. Het ligt dus voor de hand dat Datheen zijn manuscript aanbood aan dezelfde drukker 
die enige jaren tevoren (1563) zijn vertaling van de Heidelbergse Catechismus had uitgegeven, 
Michael Schirat (Chiraet).’
50.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 499-511. De eerste drie edities hebben alle 
zeven gezangen. Bij de vierde titel (a.w., 502-503) vergeet Lenselink de gezangen te noemen! 
De edities V en VI hebben weer de gebruikelijke zeven. Bij nummer VII, uit 1567, zijn voor het 
eerst het ‘Ghebedt voor den Eten’ en de ‘Dankcksegginghe nae de maeltijt’ toegevoegd. In editie 
nummer VIII is daarnaast nog ‘De Artyckelen des Gheloofs door Jan Wtenhove Ouerghesettet’ 
achterin bijgebonden. De nummers IX en X hebben weer de eerste zeven gezangen.
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1973, een ‘kroniek’ over de kerkzang in de Nederlanden.51 Deels op basis 
van eigen onderzoek schetst Kunst de geschiedenis van onder andere de 
psalmberijming van Dathenus, waarbij hij speciaal aandacht besteedt aan 
de gezangen achter de psalmen.52 Hij verwijst naar edities van Dathenus’ 
berijming waarin behalve de elf bekende gezangen ook het Morgengebed 
en het Eigen Geschrift van David zijn opgenomen. Volgens Kunst zijn 
het de drukkers van kerkboeken die ‘ten gerieve van het kerkvolk’ hun ei-
gen weg zijn gegaan met de gezangen. Hij spreekt daarbij van ‘een twee-
slachtig karakter’ van de gezangen in Dathenus’ psalmboek: een deel kon 
in de kerk gezongen worden, een ander deel was bedoeld voor gebruik 
in huis en school.53 Bij zijn behandeling van de berijming van 1773 gaat 
Kunst expliciet in op de ‘Eenige Gezangen’. Op basis van het werk van 
Van Iperen beschrijft hij hoe de commissie van 1773 de twaalf gezangen 
behandelt. Aparte aandacht krijgt het Eigen Geschrift van David.54

In 1986 publiceert de Groningse hymnoloog J.R. Luth (1951) zijn on-
derzoek naar de geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse 
gereformeerde protestantisme.55 Daarin schrijft hij ook uitvoerig over 
de gezangen die onder de Nederlandse gereformeerden in omloop wa-
ren: in de verschillende psalmbundels van Utenhove, in het zogenaamde 
‘Boskoopse boekje’ en de uitgave uit 1566 die Luth nog als een uitgebrei-
de herdruk daarvan beschouwt,56 en in de berijming van Lucas de Heere 
uit 1565.57 Als het gaat om de gezangen in Dathenus’ psalmboek, biedt 
Luth op basis van het werk van Acquoy en Lenselink, maar ook met ge-
bruikmaking van de studies van W.J. Kooiman58 en P. Pidoux,59 de stand 

51.  P.G. Kunst, Kerkzang in de Nederlanden, Kampen 1981.
52.  Kunst, Kerkzang in de Nederlanden, 16-28.
53.  Kunst, Kerkzang in de Nederlanden, 27-28
54.  Kunst, Kerkzang in de Nederlanden, 38-41. Uitgebreid beschrijft Kunst in het vervolg van 
zijn boek hoe de collectie ‘Eenige Gezangen’ door Abraham Kuyper wordt gewaardeerd (a.w., 
101-118) en in de 20e eeuw binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland wordt aangepast en 
uitgebreid (a.w., 127-137).
55.  Jan Roelof Luth, “Daer wert om ‘t seerste uytgekreten...”. Bijdragen tot een geschiedenis 
van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme, 1550-1852, twee 
delen, Kampen 1986.
56.  Het zogenoemde ‘Londense boekje’ uit 1566. Inmiddels is aangetoond dat ‘Londen 1566’ 
niet zonder meer gezien kan worden als uitgebreide herdruk van ‘Boskoop 1566’. Zie hierover 
paragraaf II.3. 
57.  Luth, Daer wert, 17-44
58.  W.J. Kooiman, Luther’s kerklied in de Nederlanden, Amsterdam 1943. Kooiman besteedt in 
zijn dissertatie uitgebreid aandacht aan de twee gezangen die via Utenhove op Luther teruggaan: 
het Gebed des Heeren en de tweede geloofsberijming.
59.  Pierre Pidoux, Le Psautier Huguenot du XVIe siècle, twee delen, Bâle 1962. Pidoux geeft in 
dit tweedelige werk een schat aan informatie over de diverse edities van het Franse Psalter en 
over de melodievarianten die daarin voorkomen. Daarbij wordt in veel gevallen ook helder welke 
gezangen er in deze edities voorkomen. Zodoende is bijvoorbeeld de herkomst van het Symbolum 
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van zaken: twee gezangen komen bij Utenhove vandaan (het Gebed des 
Heeren en de Bedezang voor de Predikatie), drie zijn aan het Geneefse 
Psalter ontleend (de Tien Geboden, de Lofzang van Simeon en het 
Symbolum Apostolorum). Van de overige twee (de lofzangen van Maria 
en Zacharias) weten we alleen waar de melodieën vandaan komen.60 De 
uitbreiding van het aantal gezangen beschrijft Luth kort. In 1567 worden 
de maaltijdliederen toegevoegd; we weten niets over de herkomst. Ook de 
tweede geloofsberijming (van Utenhove) komt erbij. En rond 1572 wordt 
een vertaling van de hymne Christe qui lux es et dies opgenomen.61 Luth 
besteedt veel aandacht aan de kerkelijke uitspraken over de gezangen en 
lijkt in dit verband vooral geïnteresseerd te zijn in de niet-officiële ge-
zangen die in omloop waren. Over het gebruik van de ‘ander lofsanghen’ 
van Dathenus in en buiten de kerk biedt Luth een groot aantal gegevens, 
waarbij er een accent ligt op de Bedezang voor de Predikatie.62 Bij de be-
schrijving van het ontstaan van de berijming van 1773 somt Luth, zonder 
toelichting, op welke twaalf ‘Eenige Gezangen’ er worden opgenomen, 
inclusief – in sommige edities – het Eigen Geschrift van David.63

Eveneens in 1986 verschijnt de al genoemde studie van Bernard 
Smilde (1922-2014) over Hendrik Hasper en het kerklied. Daarin gaat hij 
ook in op de positie van de ‘Eenige Gezangen’ sinds 1773.64 In dat verband 
geeft Smilde een vrij uitvoerige schets van het ontstaan en de ontwikke-

Apostolorum in Dathenus’ psalmboek te traceren en weten we dat de melodie van de Lofzang van 
Maria bij Dathenus in het Straatsburgse psalmboek uit 1539 voor Psalm 3 gebruikt wordt.
60.  Luth, Daer wert, 46-47.
61.  Luth, Daer wert, 47. Over het twaalfde lied, het Morgengebed, rept Luth hier met geen 
woord. Dat is begrijpelijk, want Luth behandelt hier de periode tot 1600 en het Morgengebed 
duikt pas in een latere periode op. Echter, even later (a.w., 58) gaat Luth ervan uit dat het 
Morgengebed er in 1578 wel was: de nationale synode die in dat jaar in Dordrecht bijeenkwam 
bedoelde niet ‘dat de achter de psalmberijming van Datheen opgenomen (…) Morgen- en 
Avondzang uit de kerkboeken moesten verdwijnen (…)’. Opvallend is dat Luth verderop het 
Morgengebed niet meer echt ter sprake brengt. Als hij over de periode 1600-1750 concludeert 
dat er geen aanwijzingen zijn dat er met betrekking tot de gezangen ‘bijzondere ontwikkelingen 
zijn geweest’ (a.w., 131), meldt hij in een voetnoot dat Six van Chandelier in 1674 de gezangen 
uitbreidt tot twaalf ‘door toevoeging van het berijmde Morgengebed. In 1773 wordt dit lied 
vervangen door de berijming van Hendrik Ghijsen’. Dat gaat echter over de alternatieve 
berijming van Six, en niet over Dathenus’ psalmboek. Pas bij de beschrijving van een in 
Finsterwolde bewaard koraalboek (a.w., 373) meldt Luth dat er in de berijming van Dathenus een 
Morgengebed voorkwam dat bestond ‘uit één of twee verzen en werd gezongen op de melodie van 
psalm 9. De commissie die de berijming van 1773 samenstelde breidde dit gezang uit tot 7 verzen 
en sindsdien werd het op de melodie van psalm 100 gezongen.’
62.  De gegevens over het gebruik van de gezangen zijn verspreid door het boek te vinden, met 
sommige concentraties, bijvoorbeeld Luth, Daer wert, 51, 56-58, 131-132, 253.
63.  Luth, Daer wert, 244-245. Opvallend is dat in de algehele conclusies (a.w., 401-402) over de 
liederen in de periode 1550-1852 de ‘Eenige Gezangen’ als fenomeen niet voorkomen. Alleen de 
Bedezang voor de Predikatie wordt genoemd.
64.  Smilde, Hasper en het kerklied, 30-33.
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ling van het fenomeen gezangen achter de psalmen: vanaf Straatsburg 
en Genève, via Utenhove en Dathenus naar 1773.65 In een schematisch 
overzicht geeft hij vervolgens aan hoe de twaalf gezangen van 1773 zich 
verder ontwikkeld hebben in de verschillende kerkelijke bundels. 

Zoals gezegd, stelt Smilde in 1986 dat er, ondanks alles wat er geschreven 
is over de ‘Eenige Gezangen’, sprake is van een ‘hymnologische lacune’ 
als het gaat om het onderzoek naar deze collectie gezangen. Na deze uit-
spraak van Smilde zijn de ‘Eenige Gezangen’ nog in de nodige publicaties 
aan de orde geweest, maar nieuwe gegevens zijn daarbij niet te berde 
gebracht. Zo geeft J.N. IJkel in 1992 in zijn inleiding op de facsimile-uit-
gave van het eerste psalmboek van Dathenus uit 1566 slechts de stand 
van zaken weer.66 Roel A. Bosch besteedt in 1996 in zijn boek over het lied 
in de periode 1760-1810 weliswaar uitgebreid aandacht aan het ontstaan 
van de Staatsberijming van 1773, maar heeft geen specifieke aandacht 
voor de gezangen van ‘1773’.67 Ook het overzichtswerk Het kerklied. Een 
geschiedenis uit 2001 biedt geen nieuwe gegevens over de gezangen van 
Dathenus en die van ‘1773’.68 A. Ros besteedt in 2010 in zijn overzicht 

65.  Smilde geeft in deze schets echter geen bronverantwoording. Hier en daar is het onjuist 
wat hij schrijft. Zo stelt hij (Hasper en het kerklied, 31): ‘Datheen zelf voegt al in 1572 de twee 
Bedezangen bij de maaltijd en de Avondhymne (Christe du bist dach ende licht) op de melodie 
van psalm 100 toe’. Bij Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 497-511 had hij kunnen 
lezen dat bedoelde bedezangen al in 1567 werden bijgevoegd.
66.  J.N. IJkel, ‘Het Psalmboek van Datheen’, in: Psalmen Davids Dathenus 1566, 5-36. IJkel gaat 
uitgebreid in op de eerste drukken van Dathenus’ psalmboek uit 1566 en 1567. Ten aanzien van 
de collectie gezangen en de uitbreiding daarvan volgt hij Lenselink en Luth. Het Morgengebed en 
het Eigen Geschrift van David blijven ongenoemd (a.w., 20-22).
67.  Roel A. Bosch, En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 
1760-1810, Zoetermeer 1996, 89-113. Over de periode vóór 1773 meldt Bosch ten aanzien van 
de gezangen slechts dat er naast psalmen ook ‘enkele andere liederen’ gezongen konden worden, 
‘lofzangen van Maria, Simeon en Zacharia, de tien geboden, de geloofsbelijdenis’ (a.w., 89). De 
behandeling van de ‘Eenige Gezangen’ in 1773 noemt Bosch niet. Zijn focus ligt bij de échte 
gezangen: de Evangelische Gezangen van 1806.
68.  Jan Luth, Jan Pasveer en Jan Smelik (red.), Het kerklied. Een geschiedenis, Zoetermeer 
2001. Luth en Smelik schrijven hierin een uitvoerig hoofdstuk over de calvinistische traditie 
(a.w., 217-289). Bij de beschrijving van het psalmboek van Dathenus wordt volstaan met een 
opsomming van de zeven gezangen die daaraan zijn toegevoegd (a.w., 227-228). Alleen van het 
Gebed des Heeren en de Bedezang voor de Predikatie wordt verteld waar ze vandaan komen. 
Vervolgens wordt de uitbreiding met een drietal gezangen in latere edities gememoreerd. Na een 
aparte paragraaf over de niet-officiële gezangen die toch gebruikt werden (a.w., 229-230) heet het 
abusievelijk dat de synode van Dordrecht (1618-1619) stelde dat ‘alleen de 150 psalmen, de tien 
geboden, de lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon gezongen mochten worden. Het gebruik 
van de Bedezang voor de Predikatie van Jan Utenhove in de kerkdienst werd aan de vrijheid 
van de gemeenten overgelaten’ (a.w., 231). Hier ontbreken het Gebed des Heeren en de berijmde 
artikelen van het geloof. Bij de beschrijving van de berijming van 1773 worden de twaalf dan 
wel dertien toegevoegde gezangen genoemd en wordt geconstateerd dat het aantal gezangen in 
vergelijking met de berijming van Dathenus ‘dus nauwelijks’ was toegenomen (a.w., 234).
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van vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen uitgebreid aandacht aan 
de psalmberijming van Dathenus en de Staatsberijming van 1773, maar 
heeft daarbij minimale aandacht voor de gezangen in deze berijmingen.69 
Ook Arie Eikelboom gaat in zijn serie Hymnologie, die vanaf 2011 ver-
schijnt, in op de gezangen van Dathenus en die van ‘1773’, maar voegt 
feitelijk geen nieuwe gegevens toe.70 Populaire publicaties van onder 
anderen D. Duijzer71 en Anje de Heer72 bieden evenmin nieuwe infor-
matie.
De bovenstaande stand van het onderzoek laat zien dat de collectie 
‘Eenige Gezangen’ van 1773 en de achtergrond daarvan in de traditie 
van Dathenus’ psalmboek weliswaar vaak ter sprake komen in het werk 
van hymnologen, kerkhistorici en andere wetenschappers, maar dat deze 
gezangen er in feite steeds bekaaid van afkomen. Het merendeel van de 
auteurs heeft een andere focus. Sommigen zijn met name geïnteresseerd 
in de berijmingen van de 150 psalmen zelf (zo bijvoorbeeld Lenselink en 
Ros). Anderen focussen voor de periode tot 1773 juist op de gezangen die 
níét in het kerkboek voorkomen (zo bijvoorbeeld Van Iperen, Gunning 

69.  A. Ros, Davids soete lier. Vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, Apeldoorn 2010. 
Bij de behandeling van Dathenus’ berijming (a.w., 68-99) rept Ros met geen woord over de 
bijgevoegde gezangen. Bij de berijmingen die als alternatief voor Dathenus op de markt worden 
gebracht zegt Ros soms iets over ‘de gebruikelijke gezangen’ (bijvoorbeeld a.w., 166, 181, noot 
152, 182) of over het Eigen Geschrift van David in Dathenus’ psalmboek (a.w., 128, noot 7). Bij 
zijn behandeling van de Staatsberijming (a.w., 272-301) noemt Ros heel summier de ‘niet voor 
de eredienst bedoelde gezangen’ die aan Ghysen moesten worden ontleend (a.w., 278). Aparte 
aandacht krijgt wel het Eigen Geschrift van David (a.w., 303-304).
70.  Arie Eikelboom, Hymnologie. Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse 
christelijke kerk, z.pl. 2011-. In deel IV (Calvijn en de kerkzang, 2011) gaat Eikelboom in op 
de berijming van Dathenus (a.w., 167-176). Daarbij schetst hij ook, op basis van Lenselink en 
Luth, de ontwikkeling van de collectie gezangen. Volgens Eikelboom kende ‘het Nederlandse 
Psalmboek’ vanaf 1572 ‘dus naast honderdvijftig psalmen elf gezangen’ (a.w., 174). In deel XIb 
(De onrust over de kerkzang in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1600 en 
1800, 2014) beschrijft Eikelboom op basis van met name het werk van Van Iperen het ontstaan 
van de Staatsberijming van 1773 (a.w., 3-46). Daarbij komt het werk aan de gezangen niet aan 
de orde. Alleen het Eigen Geschrift van David wordt kort genoemd (a.w., 46). Overigens stelt 
Eikelboom in zijn inleiding (a.w., 1) ten onrechte dat de synode van Dordrecht in 1619 ‘slechts elf 
gezangen toeliet’.
71.  In 1999 maakt het christelijk gemengd Rehobothkoor Kootwijkerbroek onder leiding van 
Arie Loonstra de cd De 12 ‘Eenige Gezangen’ (STH Records, CD 1499202), waarop alle twaalf 
gezangen worden vertolkt. In het booklet schrijft D. Duijzer, op basis van vooral het werk van 
Acquoy, Lenselink en Luth een uitvoerig artikel over de ‘Eenige Gezangen’.
72.  Anje de Heer schrijft in 2006 een boekje over de herkomst van de drie lofzangen: Anje de 
Heer, Mijn ziel maakt groot den Heere. De lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon, Utrecht 
2006. Vervolgens publiceert ze, samen met mij, in de periode 2008-2010 in het organistenblad 
Kerk en Muziek van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) een serie 
artikelen over de ‘Eenige Gezangen’. Daarin komen, na een inleidend artikel van mijn hand, alle 
twaalf ‘Eenige Gezangen’ en het Eigen Geschrift van David voor het voetlicht. Zie K&M 57/1 
(januari/februari 2008) tot en met 59/2 (maart/april 2010). Voor wat betreft mijn bijdragen aan 
deze serie geldt dat ze door deze studie als achterhaald beschouwd moeten worden.



32

HEILIGE GEZANGEN

en Luth) of zijn voor de periode vanaf 1773 met name geïnteresseerd in 
de nieuwe evangelische liederen (zo bijvoorbeeld Bosch) of in de uitbrei-
ding van het aantal gezangen (zo bijvoorbeeld Kunst en Smilde). In feite 
heeft het artikel van Acquoy uit 1893, waarin hij voor elk van de ‘Eenige 
Gezangen’ de herkomst probeert te beschrijven, nooit een serieus vervolg 
gekregen. Aan de houtskoolschets die Acquoy biedt is weliswaar door 
de studies van onder anderen Lenselink en Luth het nodige toegevoegd, 
maar nog steeds blijft het een gebrekkig plaatje. Inderdaad, een lacune in 
het hymnologisch onderzoek.

De lacunes 
De lacunes betreffen met name de periode vóór 1773: het tijdperk 
waarin de psalmberijming van Dathenus het alleenrecht binnen de 
Gereformeerde Kerk krijgt en behoudt. Dat tussen 1566 en 1773 binnen 
Dathenus’ psalmboek een vaste collectie gezangen ontstaat die in 1773 
als vanzelfsprekend in een nieuwe versie in de Staatsberijming wordt 
opgenomen, is wel duidelijk. Maar het beeld van de vorming van die col-
lectie is verre van compleet. Ik noem vijf punten die nader onderzoek 
behoeven:
• De herkomst van de lofzangen in 1566. De vraag is nog altijd waar de 

zeven ‘ander lofsanghen’ die Dathenus toevoegt vandaan komen. Van 
vijf van de zeven is bekend dat ze óf uit het Frans zijn vertaald óf van 
Utenhove afkomstig zijn. Ten aanzien van de lofzangen van Maria en 
Zacharias tasten we echter nog volledig in het duister. Van deze gezan-
gen zijn in 1566 de melodieën wel bekend, maar die worden altijd met 
andere teksten gecombineerd. Op de achtergrond speelt de vraag naar 
de relatie tussen de gezangencollectie in Dathenus’ psalmboek en het 
zogenoemde ‘Boskoopse boekje’ uit 1566: een anonieme goedkope 
uitgave met zeven psalmen van Utenhove en de zeven gezangen uit 
Dathenus’ kerkboek. De vraag is wat er eerst is: Dathenus’ psalmboek 
of het ‘Boskoopse boekje’.

• De werkwijze van Dathenus bij de gezangen. Ervan uitgaande dat 
Dathenus zelf de hand heeft in de collectie gezangen, is het de vraag 
hoe hij te werk gaat. Neemt hij alleen (vertalingen van) bestaande tek-
sten over, of maakt hij ook zelfstandig nieuwe liederen op een bekende 
melodie? In de gevallen dat hij gebruikmaakt van een Frans voorbeeld, 
moet onderzocht worden of hij ‘slaafs’ en letterlijk vertaalt, zoals vaak 
over zijn psalmen is gezegd, of dat hij zich vrijheden veroorlooft. Als 
het gaat om de gezangen van Utenhove, is het de vraag of die ongewij-
zigd worden overgenomen of dat ze zijn aangepast.
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• De uitbreiding van de collectie gezangen in de periode 1566-1773. De 
grove lijn van de groei van het aantal gezangen in Dathenus’ psalm-
boek van zeven in 1566 naar dertien in de achttiende eeuw is vaak 
geschetst op basis van edities van het psalmboek die onderzoekers toe-
vallig ter beschikking hadden. Deze grove lijn kan echter nader gepre-
ciseerd worden als de talloze edities van Dathenus’ psalmberijming die 
in deze periode verschijnen in kaart gebracht worden en geïnventari-
seerd worden met het oog op het aantal gezangen dat ze bevatten. Een 
dergelijke inventarisatie kan bijvoorbeeld duidelijkheid verschaffen 
over de vraag wanneer de Avondzang, het Morgengebed en het Eigen 
Geschrift van David  precies worden opgenomen in Dathenus’ kerk-
boek. Ook wordt dan inzichtelijk of, en zo ja vanaf wanneer, er sprake 
is van een vastomlijnde collectie gezangen.73

• De herkomst van de nieuwe gezangen. Niet alleen de herkomst van de 
eerste zeven gezangen in Dathenus’ psalmboek is gedeeltelijk ondui-
delijk, ook van een aantal gezangen dat later wordt toegevoegd is onbe-
kend waar ze vandaan komen en/of wie de auteur is. Dat geldt voor de 
beide maaltijdliederen, waarvan we alleen weten dat ze waarschijnlijk 
uit het Frans vertaald zijn. Maar ook de herkomst van de Nederlandse 
versie van de Hymne (de latere Avondzang) is onduidelijk. Ten aan-
zien van het Morgengebed tasten we helemaal in het duister. Waar 
komen deze vier liederen vandaan? Wie is de auteur? En wie is ervoor 
verantwoordelijk dat ze in Dathenus’ psalmboek worden opgenomen?

• De waardering en het gebruik van de gezangen. De collectie gezan-
gen in Dathenus’ psalmboek krijgt gaandeweg een min of meer cano-
nieke status, waardoor het in 1773 eigenlijk geen punt van discussie 
is of ze in een nieuwe berijming opgenomen moeten worden in de 
Staatsberijming.74 Over de vraag waarom deze collectie tussen 1566 en 

73.  Vgl. Kooiman, Luther’s kerklied, 156. Kooiman citeert Ruys, die voor zijn proefschrift 
uit 1919 aanvankelijk het plan had zo’n bibliografie van Dathenus’ psalmboek te maken. 
Deze zag daar echter vanwege de omvang van het materiaal van af. Kooiman in 1943: ‘Een 
dergelijke bibliografische studie zou echter stellig de moeite waard zijn geweest en wanneer zij 
nog eens ondernomen wordt, zullen, juist waar het de aan de psalmen toegevoegde gezangen 
betreft, merkwaardige dingen voor den dag komen.’ Ook na 1943 heeft niemand een dergelijke 
bibliografie gemaakt. Wel heeft Willem Heijting recent voor de periode 1566-1585 een complete 
bibliografie van het psalmboek van Dathenus gegeven. Zie de bijlage ‘De psalmberijming van 
Petrus Dathenus: lijst van edities, 1566-85’ in: Willem Heijting, ‘De psalmberijmingen en het 
‘particulier interest’ van de boekverkopers’, in: idem, Profijtelijke boekskens. Boekcultuur, geloof 
en gewin. Historische studies, Hilversum 2007, 124-142, daar 134-142.
74.  De aanduiding ‘canoniek’ voor de ‘Eenige Gezangen’ wordt in deze studie gebruikt naar 
analogie van het spreken over de Bijbelse canon en de canonieke Bijbelboeken. Bedoeld is dat het 
gaat om een collectie gezangen die, net als de psalmen, algemeen aanvaard en boven alle twijfel 
verheven is, in onderscheid van andere gezangen.
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1773 een canonieke status krijgt en hoe dat gegeven zich verhoudt tot 
de officiële kerkelijke regelgeving waarin slechts een paar gezangen 
worden geaccepteerd, heerst echter nog veel onduidelijkheid. Kunnen 
we, bij alles wat al bekend is, nog meer achterhalen over hoe deze 
gezangen in de periode 1566-1773 worden gebruikt en hoe deze col-
lectie wordt beoordeeld?

Zoals gezegd, betreffen de lacunes in het onderzoek naar de ‘Eenige 
Gezangen’ met name de periode vóór 1773. Dat neemt niet weg dat er 
ook rond ‘1773’ nog een aantal vragen beantwoord dient te worden. Ik 
noem vier punten:
• De werkzaamheden van de psalmberijmers. Auteurs die schrijven 

over de totstandkoming van ‘1773’, baseren zich, als het gaat om de 
werkzaamheden van de psalmberijmers, vrijwel uitsluitend op het 
(gekleurde) verslag dat Josua van Iperen, een van de psalmberijmers, 
in 1777-1778 publiceert. Er zijn echter in ieder geval nog twee andere 
verslagen van de werkzaamheden van de commissie: de officiële 
Handelingen die in Het Utrechts Archief bewaard worden en het 
zogenoemde Verbaal dat in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 
bewaard wordt. Mogelijk werpen deze onuitgegeven verslagen, beide 
uit 1773, nieuw licht op de werkzaamheden aan de collectie ‘Eenige 
Gezangen’.

• De ‘beschaving’ van de afzonderlijke gezangen. Net als bij de psal-
men, neemt de commissie van ‘1773’ bij elk van de gezangen haar 
uitgangspunt in een van de drie bronberijmingen waaruit geput mag 
worden: die van Hendrik Ghysen, die van Johannes Eusebius Voet en 
die van het genootschap Laus Deo, Salus Populo. De gezangen worden 
echter niet zonder meer overgenomen; net als bij de psalmen bewerkt 
de commissie de teksten, iets wat wordt aangeduid als ‘beschaving’. In 
het onderzoek zijn echter nog nooit de oorspronkelijke teksten uit de 
bronberijmingen vergeleken met de teksten die uiteindelijk in ‘1773’ 
terechtkomen. Als die vergelijking wel wordt gemaakt, kan bijvoor-
beeld een duidelijker antwoord worden gegeven op de vraag waar de 
vermeende ‘verlichtingsterminologie’ die soms in bepaalde gezangen 
wordt aangewezen, vandaan komt.

• De ‘Eenige Gezangen’ in het psalmboek van 1773. Vanaf 1773 wordt 
de Staatsberijming door diverse drukkers op de markt gebracht. De 
vraag is hoe de ‘Eenige Gezangen’ in deze eerste uitgaven voor-
komen. Is het een vaste collectie op een vaste plaats in het psalm-
boek, of is er sprake van variatie? En klopt het dat, zoals sommigen 
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stellen, het Eigen Geschrift van David ook weleens als dertiende 
gezang wordt opgenomen? Om een antwoord op die vragen te krij-
gen, moeten de psalmboeken uit de eerste jaren na 1773 worden 
geïnventariseerd.

• De waardering van de ‘Eenige Gezangen’ van 1773. Als de 
Staatsberijming van 1773 ontstaat, wordt een jarenlang proces van 
‘canonisering’ van de collectie gezangen achter in Dathenus’ psalm-
boek afgerond. Terwijl de vigerende kerkorde van de Gereformeerde 
Kerk nog altijd slechts zeven gezangen toestaat om in de eredienst te 
gebruiken, telt het nieuwe psalmboek een collectie van twaalf ‘Eenige 
Gezangen’. De vraag is of deze divergentie niet als probleem wordt 
gezien. Wordt er in de periode na 1773 misschien iets over gezegd 
of geschreven, bijvoorbeeld in gelegenheidspreken of inwijdingsredes 
die ter gelegenheid van de invoering van de nieuwe berijming worden 
gehouden?

Bovenstaande opsomming van de lacunes in het onderzoek naar de 
‘Eenige Gezangen’ laat zien dat het gewenst is dat er een aparte studie 
wordt gewijd aan deze bijzondere collectie gezangen. 

Vraagstelling en studieopzet
In deze studie met de titel Heilige gezangen75 onderzoek ik de herkomst, 
de ontwikkeling en de receptie van de lofzangen in het psalmboek van 
Dathenus en van de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming van 1773. 
Het onderzoek is dus als een ellips met twee brandpunten. Uitgangspunt 
is de Staatsberijming van 1773 met haar collectie ‘Eenige Gezangen’. 
Echter, deze collectie is alleen te verklaren vanuit de voorliggende periode 
van ruim twee eeuwen waarin het psalmboek van Dathenus in gebruik 
is bij de gereformeerden in de Nederlanden.76 Daarom komt eerst de 
geschiedenis van de collectie gezangen in Dathenus’ psalmboek in de 
periode 1566-1773 uitgebreid aan de orde. Vervolgens staan de ‘Eenige 
Gezangen’ van 1773 centraal. De opzet van het boek is als volgt:

 

75.  In hoofdstuk IV komt naar voren dat de gezangen in het psalmboek van Dathenus in de 
zeventiende eeuw, in onderscheid van andere gezangen, worden gezien als ‘heilige gezangen’.
76.  De Waalse kerken, die vanaf het einde van de zestiende eeuw in de Nederlanden ontstaan, 
behoren eveneens tot de gereformeerde stroming. Omdat in deze studie de focus ligt op de 
gezangencollectie in het Nederlandstalige psalmboek van Dathenus, vallen de Franstalige 
psalmboeken van de Waalse gemeenten buiten het bestek van dit onderzoek. Wel worden in 
hoofdstuk III edities genoemd waarin de Franse en de Nederlandse psalmen in één uitgave 
worden gepubliceerd.
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In hoofdstuk I laat ik in vogelvlucht de voorgeschiedenis van het feno-
meen ‘gezangen naast de psalmen’ zien. Vanaf de Vroege Kerk tot in de 
zestiende eeuw is er in de getijdengebeden van de kloosters niet alleen 
aandacht voor het reciteren van de psalmen, maar is er ook een lijn van 
gezangen (oden en cantica, hymnen, gezangen van geloof, gebed en gebod) 
aan te wijzen. In de calvinistische Reformatie van de zestiende eeuw ligt 
er vervolgens een sterk accent op de berijmde 150 psalmen, maar ook 
dan is er in alle edities van het Geneefse Psalter steeds ruimte voor een 
handjevol gezangen naast de psalmen. Die lijn wordt in de Nederlanden 
voortgezet in de berijmingen van onder anderen Utenhove en Dathenus.

In hoofdstuk II zoom ik in op het eerste psalmboek van Dathenus uit 1566, 
en dan met name op de collectie lofzangen die hij opneemt. Ik ga na wat 
we weten over de herkomst van de individuele gezangen en bespreek de 
vraag naar de relatie tussen Dathenus’ gezangen en het bovengenoemde 
‘Boskoopse boekje’. Vervolgens wordt de vergelijking gemaakt met 
andere liedboektradities waarmee Dathenus in 1566 (mogelijk) bekend is. 

In hoofdstuk III staan de ontwikkeling en uitbreiding van de collectie 
gezangen in het psalmboek van Dathenus centraal. Op basis van een 
eigen inventarisatie van zo’n 300 edities van Dathenus’ psalmboek uit 
de periode 1566-1773 schets ik een zo nauwkeurig mogelijk beeld van 
de uitbreiding van de collectie van zeven gezangen in 1566 tot dertien 
gezangen in de zeventiende eeuw. Op deze manier wordt in sommige 
gevallen ook duidelijk wie er (waarschijnlijk) verantwoordelijk is voor 
het toevoegen van een nieuw gezang, wat nieuw licht werpt op de her-
komst of de mogelijke auteur van het desbetreffende lied.

In hoofdstuk IV stel ik de vraag naar de beeldvorming ten aanzien van 
de gezangen van Dathenus in de periode tot 1773. Vanuit diverse invals-
hoeken zoek ik naar het ‘gevoel’ dat men heeft bij deze collectie en bij de 
afzonderlijke gezangen. Dan gaat het onder andere om gegevens over het 
gebruik van deze gezangen in de kerk, om vermeldingen in kerkelijke 
regelgeving en geschriften van prominente auteurs, om het hergebruik 
van tekst en/of melodie van individuele gezangen in andere liedbundels 
en om de vraag wat er met de gezangen gebeurt als dichters alternatieven 
voor Dathenus’ psalmboek op de markt brengen of als componisten een 
koraalboek bij de psalmen maken. Al deze signalen bij elkaar verfijnen 
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het beeld van de receptie c.q. waardering77 van de gezangen in Dathenus’ 
psalmboek en geven het begin van een antwoord op de vraag waarom 
deze collectie in de periode tot 1773 als uniek wordt gezien.

Na dit uitgebreide onderzoek van de lofzangen in Dathenus’ psalmboek, 
wordt in hoofdstuk V beschreven hoe in 1773 bij het vervaardigen van 
de Staatsberijming de collectie ‘Eenige Gezangen’ ontstaat. Op basis van 
diverse verslagen ga ik na hoe er over de gezangen is gesproken en hoe de 
commissieleden hebben geschaafd aan deze gezangen. Ook beschrijf ik hoe 
de collectie ‘Eenige Gezangen’ van 1773 in de gedrukte psalmboeken voor-
komt en ga ik na wat er bekend is over de ontvangst van deze gezangen.

In hoofdstuk VI komen de lijnen uit de vorige hoofdstukken bij elkaar. 
Kwamen de gezangen tot nu toe vooral als collectie aan de orde, nu 
beschrijf ik voor elk gezang afzonderlijk de herkomst en de ontwikkeling 
in de periode 1566-1773. Daarbij ga ik ook in op vertaalmethodes, inhou-
delijke aspecten en tekst- en melodievarianten. Het dertiende gezang, het 
Eigen Geschrift van David, krijgt in dit hoofdstuk eveneens aandacht, 
gezien het feit dat het gezang een vast onderdeel is in Dathenus’ psalm-
boek en omdat het in 1773 eigenlijk ook opgenomen had moeten worden.

Hoewel het eigenlijke onderzoek naar de herkomst van de ‘Eenige 
Gezangen’ hiermee afgerond is, trek ik in hoofdstuk VII de lijnen door 
naar het heden. Het gaat me dan met name om de receptie c.q. waarde-
ring van deze collectie in de periode 1773 tot nu, in een tijd dat er een 
gezangenstrijd losbarst (negentiende eeuw) en in een tijd dat orthodox- 
gereformeerden het afwijzen van gezangen tot identity marker verhef-
fen (twintigste eeuw). De posities die daarbij ingenomen worden werken 
namelijk tot op de dag van vandaag door. Het is ondoenlijk om in dit 
hoofdstuk even grondig en uitputtend te werk te gaan als in bijvoorbeeld 
hoofdstuk 3. Daarom heeft dit afsluitende hoofdstuk het karakter van een 
ruwe schets.

In de Slotbeschouwing geef ik aan wat de meest in het oog springende 
resultaten zijn die dit onderzoek naar de lofzangen van Dathenus en de 
‘Eenige Gezangen’ van 1773 heeft opgeleverd en wat het belang van deze 
studie is.

77.  Onder de ‘receptie’ versta ik in deze studie de ontvangst van deze collectie gezangen bij 
de gebruiker. Daarbij gaat het zowel om het (kwantitatieve) gebruik als om de (kwalitatieve) 
waardering van de lofzangen c.q. ‘Eenige Gezangen’.
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Begripsbepaling en werkwijze
Het is goed om een aantal termen en begrippen die in deze studie veel-
vuldig gebruikt worden, nader te omschrijven en te preciseren. Ook licht 
ik kort toe hoe ik omga met de verwijzing naar historische psalm- en 
liedboeken.

 
Hymnologie: In het bovenstaande zijn al een aantal keer de termen 
‘hymnoloog’, ‘hymnologie’ en ‘hymnologische lacune’ aan de orde 
geweest. Het gaat bij de hymnologie (‘leer van het lied’) om een onder-
deel van de liturgiewetenschap binnen de theologische discipline dat 
zich bezighoudt met de bestudering van het christelijk gezang. Binnen 
de hymnologie is er weer een onderverdeling mogelijk in onder andere 
de historische hymnologie en de praktische hymnologie. Dit onderzoek 
wil een bijdrage leveren aan de historische hymnologie.78 Hoewel de 
hymnologie dus officieel een onderdeel van de theologische discipline 
is, betreft het tegelijk een onderzoeksveld dat vanuit verschillende 
invalshoeken benaderd kan worden.79 In het verleden hebben zich 
dan ook niet alleen theologen (vaak kerkhistorici) maar bijvoorbeeld 
ook neerlandici en musicologen met (de geschiedenis van) het kerk-
lied beziggehouden.80 Ook bij het onderwerp van de herkomst van de 
‘Eenige Gezangen’ komen aspecten vanuit ten minste vier disciplines 
aan de orde: de kerk- en vaderlandse geschiedenis, de letterkunde (de 
teksten van de gezangen), de musicologie (de melodieën) en de boekwe-
tenschap (de bibliografie van psalm- en liedboeken). In deze studie is 
gepoogd de meest recente literatuur op al deze gebieden te verwerken. 

78.  Markus Jenny, ‘Hymnologie’, TRE, band 15 (1986) 770-778 definieert hymnologie als 
‘Kunde vom christlichen Kirchengesang in all seinen Formen und Ausprägungen und zu 
allen Zeiten’ (774). Hierboven heb ik dat veranderd in ‘bestudering van het christelijk gezang’, 
omdat de liederen die voor de huisgodsdienst zijn bedoeld (in dit onderzoek bijvoorbeeld de 
maaltijdliederen) buiten de aanduiding ‘Kirchengesang’ vallen. Het vakgebied is volgens Jenny 
onder te verdelen in vieren: historische hymnologie, hymnologie gericht op de vorm (van tekst en 
muziek), liturgische hymnologie (gericht op de functie) en praktische hymnologie (met aandacht 
voor de uitvoering, scholing et cetera). De hymnologie heeft de decennia door een wat lastige 
positie gehad binnen de theologische discipline, zoals de Duitse hymnoloog Walter Blankenburg 
in de jaren 70 van de vorige eeuw al beschreef. Zie W. Blankenburg, ‘Die Entwicklung der 
Hymnologie seit etwa 1950’, Theologische Rundschau 42 (1977) 131-170, 360-405 en 44 
(1979) 36-69, 239-279, 319-349. Zie voor de situatie in Nederland Casper Honders, ‘Blik op de 
hymnologie’, in: idem, Liturgie. Barsten en Breuken, Kampen 1988, 111-121.
79.  Vgl. Jenny, ‘Hymnologie’, 773: ‘Hymnologie ist eine theologische Disziplin, einzuordnen 
als Teil der Liturgik in die Praktische Theologie, jedoch mit einer in ihrer interdisziplinären 
Verflochtenheit begründeten starken Tendenz zur Eigenständigkeit.’
80.  Vgl. Jan Smelik, Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij de Nederlandse protestanten 
tussen 1866 en 1938, Den Haag 1997, 5-6, die voorbeelden geeft van studies uit verschillende 
disciplines die alle betrekking hebben op het lied.
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Tegelijk geldt dat in een onderzoek waarin deze disciplines bij elkaar 
komen, niet uitputtend op één deelaspect (bijvoorbeeld de letterkundige 
of de musicologische kant) ingegaan kan worden.

Eenige Gezangen: In het bovenstaande is consequent de formulering 
‘Eenige Gezangen’ aangehouden als het gaat om de collectie gezangen 
achter in het psalmboek van 1773. Deze schrijfwijze (met dubbel ee) 
komt namelijk aan het eind van de achttiende eeuw standaard voor in 
de psalmboekuitgaven. Later en ook in veel recente psalmboeken is er 
sprake van ‘Enige Gezangen’. In deze studie wordt de oorspronkelijke 
schrijfwijze gebruikt. Als het gaat om de gezangencollectie in het psalm-
boek van Dathenus, is er evenmin sprake van een eenduidige aandui-
ding. In de meeste uitgaven van Dathenus’ psalmboek wordt de collectie 
gezangen na Psalm 150 niet apart aangeduid. Wel is er op de titelpagina 
vaak sprake van de toegevoegde gezangen, maar daarbij worden vele 
varianten gebruikt, zoals: ‘ende ander lofsanghen’ (1566), ‘midtsgaders 
noch eenighe andere lof-sangen’ (1645), ‘met eenige andere lof-sangen’ 
(1659) of ‘met eenige andere lofsangen’ (1694). In recente uitgaven wordt 
de aanduiding ‘met enige andere Lofzangen’ gehanteerd. In deze studie 
gebruik ik doorgaans de aanduiding ‘lofzangen’ als het om de gezangen 
in Dathenus’ psalmboek gaat.

Gezang en lied: In deze studie zal ik de termen ‘gezang’ en ‘lied’ door 
elkaar gebruiken om de lofzangen van Dathenus of de ‘Eenige Gezangen’ 
van 1773 mee aan te duiden. Weliswaar is het mogelijk onderscheid te 
maken tussen de brede term ‘lied’ (alles wat gezongen kan worden) en 
de specifieke aanduiding ‘gezang’ (niet-psalmen die in officiële kerkelijke 
bundels zijn opgenomen), maar in de praktijk zijn de grenzen vloeiend. 
Niet-liturgische geestelijke liederen worden als ‘gezangen’ aangeduid 
als ze in het psalmboek terechtkomen, en omgekeerd heten liturgische 
gezangen ‘liederen’ als ze in een niet-liturgische bundel voor bijvoorbeeld 
het jeugdwerk worden opgenomen.81 Ook binnen de collectie ‘Eenige 
Gezangen’ zelf zijn de Bedezang voor het Eeten en de Dankzang na het 
Eeten in feite meer liederen dan gezangen, omdat ze vooral voor huiselijk 
gebruik bestemd zijn. Om deze redenen en uit praktische overwegingen 

81.  Zoals we nog zullen zien wordt het Morgengebed vanuit een niet-liturgische liedbundel in 
Dathenus’ psalmboek opgenomen, waarmee het een gezang wordt. Recent is bijvoorbeeld het 
‘Ere zij God’, dat altijd als een lied werd beschouwd, een gezang geworden omdat het in bepaalde 
uitgaven van ‘1773’ onder de ‘Eenige Gezangen’ is opgenomen. Omgekeerd staat de Avondzang 
in een jongerenbundel als Op Toonhoogte, die niet bedoeld is voor kerkelijk gebruik.
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kies ik er in deze studie voor de termen ‘gezang’ en ‘lied’ als synoniemen 
te gebruiken.82

Dathenus: In Nederlandstalige literatuur en lectuur is het de laatste 
decennia gebruikelijk geworden om te spreken over Petrus Datheen. In 
veel oudere en buitenlandse literatuur wordt echter de aanduiding Petrus 
Dathenus gehanteerd.83 Aangezien dat historisch gezien de juiste schrijf-
wijze is, wordt in deze studie de aanduiding ‘Dathenus’ gebruikt.

Psalm- en liedboeken: In deze studie wordt gebruikgemaakt van een groot 
aantal psalm- en liedboeken uit de zestiende tot en met de eenentwintigste 
eeuw. Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen al deze bronnen te 
voorzien van een afkorting waarin een titelwoord, het jaar van uitgave en 
(indien van toepassing) de auteursnaam zijn verwerkt. Zo luidt de titel van 
het bovengenoemde anonieme ‘Boskoopse boekje’ uit 1566: Sommighe 
psalmen ende ander ghesanghen, diemen in die christen ghemeynte in 
dese Nederlanden is gebruykende. Als afkorting geldt: Sommighe psalmen 
1566. Deze afkorting wordt in de annotatie gebruikt. In de lijst van bron-
nen en literatuur is een aparte afdeling psalm- en liedboeken opgenomen 
(A.3). Daar zijn de complete titels op chronologische volgorde te vinden. 
Op eenzelfde manier werk ik bij de koraal- en muziekboeken tot 1800 met 
een afgekorte titel. De volledige titels zijn achterin bij de bronnen (A.4.1) 
te vinden. Zoals boven aangegeven, heb ik voor hoofdstuk III een eigen 
lijst gemaakt van zo’n 300 edities van Dathenus’ psalmboek uit de peri-
ode 1566-1773. Bij het desbetreffende hoofdstuk wordt aangegeven hoe 
ik hierbij te werk ben gegaan. Hier vermeld ik dat ik voor de edities van 
Dathenus’ psalmboek een aparte lijst met eigen aanduidingen hanteer. Zo 
wordt naar de (waarschijnlijk) eerste druk van het psalmboek verwezen 
met de afkorting ‘Dathenus 1566d’, in onderscheid van de andere edities 
uit 1566. Ook voor de edities van de Staatsberijming die vanaf 1773 ver-
schijnen heb ik bij de bronnen een aparte afdeling (A.2) gemaakt. Deze 
uitgaven worden eveneens met een eigen aanduiding weergegeven, bij-
voorbeeld met ‘Staatsberijming 1773a’ en ‘Staatsberijming 1774b’.

82.  Vgl. Smelik, Eén in lied en leven, 20-23, die uitvoerig ingaat op de verschillende 
aanduidingen voor het niet-wereldlijke lied. Hij onderscheidt het ‘lied’, het ‘geestelijk lied’, het 
‘stichtelijk lied’, het ‘kerklied’ en het ‘gezang’. Smelik reserveert de term ‘gezang’ voor ‘liederen, 
die niet behoren tot de berijmde psalmen, maar die wel voorkomen in een officiële bundel van een 
nader aangegeven kerk of kerkelijke groepering’.
83.  Zie bijvoorbeeld recent Tobias Schreiber, Petrus Dathenus und der Heidelberger 
Katechismus. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung zum konfessionellen Wandel in der 
Kurpfalz im 1563, Göttingen 2017.
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Aanduiding gezangen: De dertien gezangen die in deze studie centraal 
staan, komen in twee varianten voor: die van Dathenus en die van ‘1773’. 
Voor een deel komen de aanduidingen van de gezangen, afgezien van de 
spelling, overeen, zoals bij de Tien Geboden en de Lofzang van Zacharias. 
Voor een deel is er echter verschil. Zo heet het Morgengebed (Dathenus) 
in ‘1773’ Morgenzang en wordt de Bedezang voor de Predikatie (1773) in 
Dathenus’ psalmboek aangeduid met ‘Kort Gebedt voor de Predicatie’. In 
principe houd ik in de hoofdstukken II, III en IV (de periode 1566-1773) 
de aanduidingen uit Dathenus’ psalmboek aan, en in de volgende hoofd-
stukken de titels van ‘1773’. Bij de afkortingen achter in dit boek zijn 
twee lijsten met afkortingen van de gezangen opgenomen. Deze worden 
in diverse schema’s en tabellen, maar ook in de lopende tekst en in de 
annotatie, gebruikt.

Transcriptie en spelling: Met name in hoofdstuk III en IV wordt regelma-
tig uit zestiende-, zeventiende- en achttiende-eeuwse bronnen geciteerd. 
Daarvoor is in principe de diplomatische methode van het Nederlands 
Historisch Genootschap en de Rijkscommissie voor Vaderlandse 
Geschiedenis aangehouden, waarbij in de weergave van letters en cijfers 
de basistekst zo veel mogelijk wordt gevolgd. In de lijst van geraadpleegde 
bronnen achterin is voor de titels (tot 1800) echter de kritisch-normali-
serende methode van genoemd genootschap gevolgd, zodat bijvoorbeeld 
het hoofdlettergebruik naar hedendaags gebruik is genormaliseerd.84

84.  Zie de Richtlijnen voor het uitgeven van historische bescheiden, zesde druk, ’s-Gravenhage 
1988. Op de site van het Huygens ING is een digitale versie te vinden.
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Gezangen: de voorgeschiedenis

De collectie ‘Eenige Gezangen’ die in de Staatsberijming van 1773 wordt 
opgenomen, is een rechtstreeks vervolg op de reeks lofzangen die vanaf 
1566 in de uitgaven van de psalmberijming van Dathenus staat, zo zagen 
we in het vorige hoofdstuk. Dathenus is in de zestiende eeuw binnen 
de gereformeerde traditie echter niet de eerste en evenmin de enige die 
een liedboek op de markt brengt waarin naast de berijmde 150 psalmen 
een aantal gezangen is opgenomen. Ook in de diverse edities van het 
Geneefse Psalter, waaraan Dathenus zijn berijming ontleent, zijn altijd 
een paar gezangen te vinden. En tijdgenoten van Dathenus als Lucas de 
Heere en Jan Utenhove, die ongeveer gelijktijdig een psalmberijming op 
de markt brengen, nemen eveneens een aantal gezangen op in hun uit-
gaven.

Het is in de tijd van de Reformatie nieuw dat de psalmen en gezangen 
in de volkstaal worden berijmd om door de gemeente tijdens de eredienst 
te kunnen worden gezongen. Vóór die tijd is er geen sprake van psalmbe-
rijmingen voor de gemeentezang. De geestelijkheid verzorgt eeuwenlang 
in kerken en kloosters de Latijnse liturgie. Daarbij worden de psalmen 
(de zogenoemde psalmodie) en andere liturgische gezangen gereciteerd 
of is er sprake van meerstemmig gregoriaans gezang. De gemeente heeft 
als het gaat om de kerkzang vooral de rol van luisteraar en toeschouwer.

Er is dus een groot verschil in liturgische praktijk tussen de middel-
eeuwen en de Reformatietijd. Niettemin is er in de periode vóór de zes-
tiende eeuw een aantal lijnen aan te wijzen die van belang zijn voor ons 
onderzoek naar het fenomeen gezangen naast de psalmen. Het gaat dan 
allereerst om het liturgisch gebruik van de zogenoemde oden of cantica: 
poëtische gedeelten in de Bijbel buiten het Bijbelboek Psalmen die al in de 
Vroege Kerk een vergelijkbare functie krijgen als de psalmen. Een tweede 
lijn is die van de strofische hymnen die sinds de vroege middeleeuwen in 
de getijdenliturgie een rol vervullen. Voor ons onderzoek is met name de 
hymne Christe qui lux es et dies van belang, omdat een vertaling van dat 
lied al in de zestiende eeuw als avondgebed in de collectie lofzangen van 
Dathenus wordt opgenomen. Een derde lijn vormen de middeleeuwse 
gezangen waarin de hoofdzaken van het catechetisch onderwijs (geloof, 
gebod en gebed) worden verwoord: de gezongen geloofsbelijdenis, het 
gezongen Onze Vader en de zogenoemde Decaloogliederen.
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Genoemde drie lijnen van cantica, hymnen en catechetische teksten 
komen samen in de zogenoemde psalteria die geestelijken in de middel-
eeuwen gebruiken tijdens hun dagelijkse gebedsdiensten. Naast de (onbe-
rijmde) psalmen bevatten deze handschriften ook altijd een aantal (onbe-
rijmde) cantica, catechismusgezangen en een enkele hymne. Ondanks de 
verschillen in vorm en liturgisch gebruik vormen deze psalteria in zekere 
zin de achtergrond van de psalmberijmingen in de zestiende eeuw.

Om de lofzangen van Dathenus in perspectief te plaatsen, geef ik in het 
eerste deel van dit hoofdstuk (paragraaf I.1) een beknopte schets van het 
kerklied tot aan de tijd van de Reformatie, toegespitst op genoemde drie 
lijnen van cantica, hymnen en catechismusliederen. Daarbij komen ook 
de psalteria ter sprake. In het tweede deel van dit hoofdstuk (paragraaf 
I.2) laat ik zien hoe in de zestiende eeuw ten tijde van de Reformatie de 
traditie van de psalteria in een heel nieuwe vorm een vervolg krijgt in 
de psalmberijmingen in de volkstaal. Dat gebeurt in feite in alle stro-
mingen van het protestantisme (luthers, zwingliaans, doopsgezind, calvi-
nistisch, anglicaans) in Europa. Voor de achtergrond van het psalmboek 
van Dathenus is echter met name de calvinistische kerkliedtraditie van 
Genève van belang. Als het gaat om de context van Dathenus’ psalm-
boek in de Nederlanden, besteed ik tot slot aandacht aan contemporaine 
Nederlandse psalmberijmingen die vanaf 1540 verschijnen, zoals de 
Souterliedekens en de psalmuitgaven van Jan Utenhove, Lucas de Heere 
en Marnix van Sint-Aldegonde.

I.1 Gezangen tot de 16e eeuw
De eeuwen door nemen de 150 psalmen die in het gelijknamige oudtes-
tamentische Bijbelboek verzameld zijn een grote plaats in in de liturgie 
van de tempel, de synagoge en de kerk.1 Naast deze psalmen zijn er echter 

1.  Aan de vragen rond het gebruik van de psalmen in het jodendom en in de christelijke traditie 
ga ik hier voorbij. Zie bijvoorbeeld Niek Schuman, Drama van crisis en hoop. De psalmen: 
gedicht, gebundeld en gebeden, Zoetermeer 2008, 177-251. Zie ook R. Boon, De joodse wortels 
van de christelijke eredienst, Mededelingen van de Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, deel 
40, tweede druk, z.pl. [Amsterdam], z.j. [1973], 148-158. Vgl. voor het zingen van de psalmen 
in de vroegchristelijke kerk Marcel Zijlstra, ‘De vroege kerk en de Middeleeuwen’, in: Jan Luth, 
Jan Pasveer en Jan Smelik (red.), Het kerklied. Een geschiedenis, Zoetermeer 2001, 13-41, daar 
13-14. Hij stelt dat het erop lijkt ‘dat met name het zingen van de oudtestamentische psalmen 
bij de vroegchristelijke misvieringen van de eerste eeuwen niet plaatsvond’. De berichten over 
het christelijk psalmzingen tijdens de eucharistie zouden pas uit de vierde eeuw stammen. ‘Het 
christelijk psalmzingen, zo lijkt het, ontstaat pas in de derde eeuw, onder invloed van het in 
die tijd opkomend Egyptisch en Palestijns monnikendom. In de vierde eeuw zien we dat in de 
misvieringen het psalmzingen in zwang raakt en (...) grote populariteit krijgt.’
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ook altijd andere liederen in gebruik. Al in de Bijbel zelf zijn andere hym-
nische passages aan te wijzen. En de traditie van de westerse kerk heeft 
vervolgens de nodige hymnen en andere gezangen voortgebracht.

I.1.1 Oude en Nieuwe Testament
Met name in het Oude Testament is, buiten het Bijbelboek Psalmen, een 
groot aantal hymnische gedeelten te vinden die in die tijd gereciteerd 
of gezongen zijn. Het gaat dan onder andere om de liederen van Mozes, 
Hanna, Jona en Habakuk.2 In het Nieuwe Testament springen de lofzan-
gen uit Lukas 1 en 2 in het oog: de liederen die Maria, Zacharias, de enge-
len en Simeon zingen rond de geboorte van Jezus.3 Behalve deze Bijbelse 
cantica zijn er ook andere nieuwtestamentische gedeelten die een hym-
nisch karakter lijken te hebben, wat kan wijzen op liturgisch gebruik.4 
Van belang is in dit verband de vermaning van de apostel Paulus aan 
de jonge christelijke kerk om elkaar met ‘psalmen, lofzangen en geeste-
lijke liederen’ te onderwijzen.5 Daarmee doelt Paulus waarschijnlijk op 
een diversiteit aan liederen, waarbij met ‘psalmen’ waarschijnlijk niet 
(alleen) de oudtestamentische psalmen zullen zijn bedoeld.6 Als het gaat 

2.  Te vinden in respectievelijk Ex. 15,1-19; Deut. 32,1-43; 1 Sam. 2,1-10; Jona 2,3-10 en Hab. 3,2-
19.
3.  Respectievelijk Luk. 1,46-55; 1,68-79; 2,14 en 2,29-32.
4.  Zie onder andere de volgende passages in de brieven van Paulus: 1 Kor. 16,22; Ef. 5,14; Fil. 2,5-
11; Kol. 1,15-20; 1 Tim. 3,16.
5.  Ef. 5,19: ‘en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (...)’. Vgl. de 
parallelle tekst in Kol. 3,16: (...) ‘onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen (...)’. Zo de weergave van de HSV van de trits psalmois, humnois en 
ooidais pneumatikais. Vgl. de NBV, die spreekt van ‘psalmen, hymnen en liederen die de Geest u 
ingeeft’ (Ef. 5,19) en ‘psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft’ 
(Kol. 3,16).
6.  Volgens L. Floor, Efeziërs. Eén in Christus, Kampen 1995, 184 gaat het in deze passages 
niet om drie categorieën. Hooguit wordt met deze trits een omschrijving gegeven van de 
uitgebreidheid van de liederenschat van de Vroege Kerk, of heeft het onderscheid slechts 
betrekking op de manier van zingen of de muzikale begeleiding. Wat betreft de inhoud, is Floor 
ervan overtuigd dat de liederen niet alleen verwijzen naar oudtestamentische psalmen: ‘Ze zijn 
zeker ook sterk op het heilswerk van Christus gericht en hebben een eschatologische toespitsing. 
Alle drie woorden die Paulus gebruikt, hebben betrekking op nieuwe en nieuwtestamentische 
‘psalmen’ en liederen waarin het werk van Christus en van de Geest direct onder woorden 
wordt gebracht (...).’ Volgens Markus Jenny, ‘Cantica’, in: TRE, band 7 (1981), 624-628, daar 
625 is het echter wel zeker dat het in deze twee passages om ‘verschiedene Gattungen von 
gottesdienstlichen Gesängen’ gaat. Het kunnen naar zijn mening geen synoniemen zijn. Ik wijs 
erop dat een psalmos in het Nieuwe Testament niet zonder meer een oudtestamentische psalm 
is, getuige 1 Kor. 14,26. De ooidai lijken in eerste instantie de Bijbelse cantica te zijn, maar 
de combinatie met pneumatikai doet eerder denken aan vrije, spontaan ontstane liederen. Bij 
humnoi is, getuige de hymnen van de Vroege Kerk (zie onder), waarschijnlijk te denken aan 
liederen die (het heilswerk van) Christus bezingen. Vgl. over de psalmen, cantica en hymnen in 
het Nieuwe Testament M.A. Vrijlandt, Liturgiek, derde druk, ’s-Gravenhage/Zoetermeer 1992, 
35-38.
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om niet-psalmen die gezongen worden, is in het Nieuwe Testament ver-
der te wijzen op de passages in het Bijbelboek Openbaring waar sprake 
is van een ‘nieuw lied’.7 Opvallend is in Openbaring 15,3 de aandui-
ding ‘het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het 
Lam’.8 Waarschijnlijk is dit een verwijzing naar het oudtestamentische 
Schelfzeelied (Ex. 15,1-21), waarvan we weten dat het bij de vroegchris-
telijke kerk in gebruik is.9

I.1.2 Vroege Kerk en middeleeuwen
Gegevens over het repertoire dat de vroegchristelijke gemeente tijdens 
haar erediensten zingt, zijn schaars. Duidelijk is wel dat, als de christe-
nen al oudtestamentische psalmen zingen, er in ieder geval ook andere 
liederen worden gebruikt. Zo kennen we uit de periode rond het jaar 100 
de Oden van Salomo, een collectie van 42 liederen over het reddings-
werk van Christus, die waarschijnlijk afkomstig is uit de christelijke 
gemeenschap in Syrië.10 Uit de eerste helft van de tweede eeuw stamt de 
mededeling van de Romeinse gouverneur Plinius (Bithynië, Klein-Azië), 
die aan keizer Trajanus over afvallige christenen rapporteert dat ze de 
gewoonte hebben vóór het aanbreken van de morgen op een vastgestelde 
dag samen te komen en ‘een hymne te zingen voor Christus als voor een 
god’.11 Rond 200 schrijft Tertullianus (Carthago) dat er bij christelijke 
echtparen thuis psalmen en hymnen worden gezongen.12 Als in de loop 
van de derde eeuw de oudtestamentische psalmen een plek krijgen in de 
christelijke liturgie, ontstaat de discussie over de vraag welke liederen 
wel en welke niet in de eredienst thuishoren. Het concilie dat in 363-364 
in Laodicea bijeen is, spreekt uit dat liederen gemaakt door particulieren 
(psalmi idiotici) niet in de kerk thuishoren, en evenmin niet-canonieke 
teksten. Alleen teksten uit de canonieke Bijbelboeken zijn acceptabel.13 

7.  Zie Openb. 5,9; 14,3. In beide passages wordt uit de context duidelijk dat het inderdaad om 
nieuwe liederen gaat.
8.  Zo de weergave van de HSV.
9.  Zie onder. Vgl. H.R. van de Kamp, Openbaring. Profetie vanaf Patmos, Kampen 2000, 354-
355. Het lied van Mozes is volgens hem het ‘voorbeeldlied’ voor dit nieuwe loflied. Het lied dat in 
Openb. 15,3-4 wordt geciteerd ‘doet terugdenken aan verschillende oudtestamentische psalmen 
en lofzangen’. Ook de ‘glazen zee’ doet denken aan de Rode Zee uit Ex. 15.
10.  Zie Gie Vleugels (vertaling en inleiding), De Oden van Salomo. Uit het Syrisch vertaald en 
toegelicht door Gie Vleugels, Averbode z.j. [2011].
11.  Vgl. Vrijlandt, Liturgiek, 53, die het citaat in vertaling geeft: ‘Zij die christenen geweest 
waren, verklaarden voor het gerecht, dat het hun gewoonte was voor het aanbreken van de 
dageraad samen te komen op een vastgestelde dag en een hymne (carmen) te zingen voor 
Christus als voor een god, en zich door een eed (sacramentum) te verbinden aan elkaar.’
12.  Vrijlandt, Liturgiek, 56.
13.  Jan Smelik, Het nieuwe Liedboek in woord en beeld, Zoetermeer 2013, 56 geeft een vertaling 



47

I. Gezangen: de voorgeschiedenis

Ondanks deze restrictie komt vanaf de vierde eeuw juist het genre van de 
hymne (strofische liederen met vaak Christus als onderwerp) in de kerk 
van het Westen tot grote bloei. Daarnaast ontwikkelt zich de muziek voor 
de liturgie en ontstaat de gregoriaanse manier van zingen. Het liturgisch 
gezang is dan inmiddels (vanaf ongeveer de zesde eeuw) de taak van het 
koor; van gemeentezang is hoegenaamd geen sprake meer. Weer later, 
aan het eind van de middeleeuwen, komt het geestelijk lied in de volks-
taal op.14

Voor ons onderzoek zijn, als het gaat om de periode van de Vroege 
Kerk en de middeleeuwen, met name de Bijbelse oden of cantica, de hym-
nen, de gezangen van het ordinarium (de vaste gezangen van de liturgie) 
en het geestelijk lied in de volkstaal van belang. In de volgende paragra-
fen komen deze vier genres aan de orde. Tot slot wijs ik op enkele middel-
eeuwse psalters waarin vrijwel al deze categorieën liederen voorkomen.

I.1.2.1 Oden en cantica 
Zoals gezegd, zijn in de Bijbel ook buiten het Boek der Psalmen hymni-
sche teksten te vinden. Dat geldt overigens niet alleen voor de canonieke 
Bijbelboeken, maar ook voor apocriefe geschriften. Een aantal van deze 
liederen speelt in de vroegchristelijke kerk een rol van betekenis omdat 
ze eenzelfde of vergelijkbare liturgische functie hebben als de psalmen. 
In de Griekse context worden deze liederen aangeduid als oden, in de 
Latijnse heten ze cantica.15

Van groot belang is in dit verband de zogeheten Codex Alexandrinus, 
een van de drie oudste en belangrijkste manuscripten van bijna de ge-
hele Bijbel in het Grieks. De andere twee zijn de Codex Sinaiticus 
(midden vierde eeuw) en de Codex Vaticanus (vierde eeuw). De Codex 
Alexandrinus, genoemd naar de stad Alexandrië en daterend uit de vijf-

van Canon 59 van het concilie van Laodicea: ‘Geen liederen die gemaakt zijn door particulieren 
noch enig van de niet-canonieke boeken mogen in de kerk gelezen worden, maar alleen de 
canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament.’ Zie voor de oorspronkelijke tekst: http://
www.bible-researcher.com/laodicea.html (geraadpleegd 29-10-2017). Let wel: het gaat hier in de 
eerste plaats over het lézen van psalmi idiotici in de kerk.
14.  Zie Zijlstra, ‘De vroege kerk en de Middeleeuwen’, 19-32, 39.
15.  Zie Jenny, ‘Cantica’, 1981, 625. Hij wijst erop dat later in sommige kringen voor de drie 
lofzangen uit Lukas (van Maria, Zacharias en Simeon) de benaming cantica majora in zwang is 
geraakt, terwijl dan de oudtestamentische liederen de cantica minora zijn. Zie over de oden dan 
wel cantica vooral het al wat oudere werk van de rooms-katholieke oudtestamenticus Heinrich 
Schneider (1908-1994) uit Mainz: Heinrich Schneider, Die altlateinischen biblischen Cantica, 
Beuron 1938. Vgl. de vierdelige reeks artikelen uit 1948: Heinrich Schneider, ‘Die biblischen 
Oden im christlichen Altertum’, ‘Die biblischen Oden seit dem sechsten Jahrhundert’, ‘Die 
biblischen Oden in Jerusalem und Konstantinopel’, ‘Die biblischen Oden im Mittelalter’, Biblica 
30 (1949) 28-65, 239-272, 433-452, 479-500. Zie ook Joan Halmo, ‘Cantica’, RGG4, 2 (1999) 56-57. 
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de eeuw, bevat vrijwel de gehele Bijbel. Opvallend is nu dat deze codex 
na het Bijbelboek Psalmen een aanhangsel heeft met een aantal andere 
‘psalm-achtige’ liederen: de ‘Oden’. In de oudere codices Sinaiticus en 
Vaticanus komt deze verzameling niet voor. Later echter, vanaf de vijfde 

eeuw, hebben alle Griekse handschriften dit aanhangsel. 
In totaal telt de verzameling ‘Oden’ in de Codex Alexandrinus vijftien 

liederen: acht uit het Oude Testament, drie uit het Nieuwe Testament, 
drie uit de deuterocanonieke geschriften en een vrij lied. Het gaat om de 
volgende reeks:16

 1. Lied van Mozes in Exodus (Ex. 15,1-19)

 2. Lied van Mozes in Deuteronomium (Deut. 32,1-43)

 3. Gebed van Hanna, de moeder van Samuël (1 Sam. 2,1-10)17

 4. Gebed van Habakuk (Hab. 3,2-19)

 5. Gebed van Jesaja (Jes. 26,9-20)

 6. Gebed van Jona (Jona 2,3-10)

 7. Gebed van Azarja (Dan. 3,26-45)18

 8. Lied van de drie jongemannen (Dan. 3,52-88)

 9. Gebed van Maria, de moeder van God (Luk. 1,46-55)

 10. Gebed van Zacharias (Luk. 1,68-79)

 11. Lied van Jesaja (Jes. 5,1-9)

 12. Gebed van Hizkia (Jes. 38,10-20)

 13. Gebed van Manasse19

 14. Gebed van Simeon (Luk. 2,29-32)

 15. Lied van de vroege morgen (n.a.v. Luk. 2,14)20

Het feit dat deze liederen in de Codex Alexandrinus als een vaste verza-
meling worden gepresenteerd, versterkt het vermoeden dat ze in de vijfde 

16.  Zie voor de teksten Alfred Rahlfs (ed.), Septuaginta. Vol. X: Psalmi cum Odis, derde druk, 
Göttingen 1979, 341-365. De vertaling van de opschriften is van mijn hand. Rahlfs brengt een 
onderscheid aan tussen de eerste tien en de laatste vijf oden. De eerste groep (Nouem Odae 
ecclesiae graecae) zijn dan de officiële oden van de Griekse kerk, de andere (Odae aliae) zijn er 
later bijgekomen. Rahlfs heeft slechts veertien nummers. Nummer 9 heeft de beide lofzangen 
van Maria en Zacharias ineen. In andere handschriften zijn dat twee afzonderlijke oden.
17.  Vers 10 bevat een toevoeging vanuit Jer. 9,22-23.
18.  Het gaat hier om een van de deuterocanonieke toevoegingen aan het Bijbelboek Daniël. Het 
Gebed van Azarja past, samen met het eropvolgende Lied van de drie jongelingen, tussen Dan. 
3,23 en Dan. 3,24 in het Bijbelboek. Zie voor de Nederlandse vertalingen NBV, Deuterocanonieke 
boeken, 251-254.
19.  Het gaat om een deuterocanonieke toevoeging aan 2 Kron. 33. Zie voor de Nederlandse 
vertaling NBV, Deuterocanonieke boeken, 260-261.
20.  Een ‘vrij lied’, dat begint met het Gloria (Luk. 2,14) en waarin nog een aantal 
Bijbelfragmenten is verwerkt.
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eeuw in de Griekse kerk in de liturgie een plek hadden. Dat gebruik is 
echter al eerder aan te wijzen. De oorsprong daarvan ligt in de synagogale 
liturgie. Vanuit het vroege jodendom is namelijk het liturgisch gebruik 
van bijvoorbeeld de liederen van Mozes, Jona en de drie jongemannen in 
de oven bekend.21 Mogelijk nemen de christenen in de apostolische tijd 
dit gebruik over. In ieder geval weten we dat ook in de vroegchristelijke 
liturgie een aantal oden (cantica) een vaste plaats heeft. Dat concentreert 
zich rond de viering van het paasfeest, waarbij het Exodusverhaal een 
grote rol speelt. Dan klinken bijvoorbeeld de liederen van Mozes, de lie-
deren uit Daniël 3 en de gebeden van Habakuk en Jona. Zodoende kan de 
christelijke paasviering in de eerste eeuwen gezien worden als de baker-
mat van het liturgisch gebruik van de oden.22

In de vierde eeuw is de ontwikkeling aan te wijzen dat de oden niet 
alleen tijdens de paasviering, maar ook in andere liturgieën worden ge-
bruikt. Ze verdringen zelfs de oudchristelijke hymnen. Ook krijgen de 
drie nieuwtestamentische lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon 
eenzelfde status. Alle oden worden nu gebruikt als psalm, en ze benade-
ren de status van de psalmen. De oden krijgen vooral in het morgengebed 
een plek.23 In de vijfde eeuw vindt dan de codificatie van de oden plaats, 
met als belangrijkste getuige de Codex Alexandrinus. Een eeuw later be-
staat er vrijwel geen uitgave van het Boek der Psalmen meer zonder aan-
hangsel met de oden.

Vooral vanaf de zesde eeuw gaan de wegen wat betreft het gebruik 
van de oden uiteen. Niet alleen ontstaat er een (Griekse) oosterse tradi-
tie en een (Latijnse) westerse traditie, ook heeft iedere streek een eigen 
aantal liederen.24 In de oosterse Byzantijnse liturgie wordt een negental 
oden min of meer canoniek, waaronder de twee nieuwtestamentische 
liederen uit Lukas 1. Ze komen vooral in het ochtendgebed aan bod. In 
de westerse kerk ontstaat het zogenaamde Romeins officium (getijden-
gebed), in de twaalfde eeuw vastgelegd in het Breviarum Romanum, 

21.  Zie Schuman, Drama van crisis en hoop, 190.
22.  Zo Schneider, ‘Biblischen Oden’, 41: ‘So erscheint der Gottesdienst der Osternacht geradezu 
als die Heimat des biblischen Odengesanges.’ Vgl. Jenny, ‘Cantica’, 626: ‘Die klassischen 
alttestamentlichen Cantica stehen ja alle in einem deutlichen Bezug zum Pascha-Mysterium und 
zur Taufe.’ Vgl. Boon, De joodse wortels, 154. Vgl. over het gebruik van het Schelfzeelied (Ex. 15) 
in de paasnacht Wim Kloppenburg en Heleen Weimar, Liederen met een verhaal. Acht bijbelse 
cantica, Vught 2015, 31-32. Op de bijgevoegde cd is te beluisteren hoe het Schelfzeelied destijds 
geklonken moet hebben.
23.  Zie Schneider, ‘Biblischen Oden’, 42-50.
24.  Jenny, ‘Cantica’, 625 geeft een overzicht van de liederen die het meest voorkomen. Hij komt 
tot een aantal van 37, inclusief een Te Deum en de belijdenis van Athanasius. Hij vermeldt een 
handschrift uit de 10e eeuw dat 108 liederen telt.
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waarin de dagelijkse gebedsdiensten geordend worden. De specificatie 
van dit officium voor de kloosters komt naar voren in de Regel van 
Benedictus (rond 530).25 Zowel in het Romeins als in het benedictijns 
officium wordt zevenmaal per dag gebeden, gelezen en gezongen.26 
Naast psalmen en hymnen klinken ook de cantica. Net als in het Oosten 
hebben in het Westen de cantica vooral een plek in het morgengebed 
(de lauden).27 

De cantica die gedurende de middeleeuwen een min of meer vaste plek 
in de westerse getijdenliturgie hebben en op een vaste dag naast een aan-
tal psalmen gezongen worden, zijn de volgende elf:28

 1. Canticum Mosis (Ex. 15): donderdag

 2. Canticum Mosis (Deut. 32): zaterdag

 3.  Canticum Annae (1 Sam. 2): woensdag

 4.  Canticum Isaiae (Jes. 12,1-6): maandag

 5.  Canticum Ezechiae (Jes. 38): dinsdag

 6.  Canticum trium puerorum (Dan. 3): zondag/feestdag

 7.  Canticum Habacuc (Hab. 3): vrijdag

 8.  Canticum Beatissimae Mariae Virginis (Luk. 1): vespers

 9.  Canticum Zachariae (Luk. 1): lauden

 10.  Canticum Simeonis (Luk. 2): completen

 11.  Canticum Ambrosii et Augustini: bijzondere gelegenheden29

25.  Zie voor een recente uitgave van deze Regel: Benedictus van Nursia, Regel. Richtsnoer voor 
monastiek leven, vertaling Vincent Hunink, inleiding en annotatie Thomas Quartier en Guerric 
Aerden, Budel 2014.
26.  De getijden, van ’s morgens heel vroeg (05.00 uur) tot ’s avonds (20.00 uur): metten, 
lauden (priem, terts, sext, none), vespers en completen. De metten, lauden en vespers zijn de 
zogenaamde grote getijden, de andere zijn kleine getijden.
27.  Zie voor de verdeling voor de kloosters van de psalmen en cantica over één week Benedictus 
van Nursia, Regel, 79-89.
28.  Zie het schema van Jenny, ‘Cantica’, na 624. Vgl. Zijlstra, ‘De vroege kerk en de 
Middeleeuwen’, 22-24, die een benedictijns officie voor de zondag geeft. Vooral bovenstaande elf 
cantica worden in de Romeinse liturgie tot 1911 gebruikt. Dan voegt paus Pius X aan de rij een 
zestal oudtestamentische cantica toe. Zie bijvoorbeeld Psalmen en Lofzangen Romeins Brevier 
1948. Deze bundel heeft zeventien Cantica Breviarii Romani. De zes toegevoegde cantica zijn: 
Canticum David (1 Kron. 29), Canticum Tobiae (Tob. 13, apocrief), Canticum Iudith (Judith 16, 
apocrief), Canticum Ecclesiastici (Eccl. 36, apocrief), Canticum Isaiae (Jes. 45) en Canticum 
Ieremiae (Jer. 31). Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ruilt vervolgens de derde psalm 
van elke dag in voor een nieuwtestamentisch canticum. Zie Jenny, ‘Cantica’, 626.
29.  Dit elfde canticum is niet zozeer op een Bijbelpassage gebaseerd, hoewel bijvoorbeeld 
passages uit Jesaja 6 en Openbaring een rol spelen. Als oudkerkelijke belijdenis heeft dit Te Deum 
zich in de vierde eeuw als canticum een rol in de liturgie verworven, met name tijdens de metten. 
Zie Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de 
kerken, derde druk, Zoetermeer 1998, 893-896.
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Bij wijze van voorbeeld geef ik weer wat er op een zondag gezongen wordt. 
Dan klinken tijdens de metten drie cantica uit de profeten (vaak Jes. 12, 
Jes. 38 en Hab. 3) en het Te Deum (oftewel het Canticum Ambrosii et 
Augustini). Tijdens de lauden worden het lied van de drie jongemannen 
(Dan. 3) en de Lofzang van Zacharias (Luk. 1) gezongen. In de vespers 
staat de Lofzang van Maria (Luk. 1) op het programma. Later zal tijdens 
de completen ook nog de Lofzang van Simeon een vaste plaats krijgen.30

In het officium worden de cantica, net als de psalmen, gezongen op 
een van de acht reciteer- of psalmtonen, voorafgegaan en gevolgd door 
een antifoon. In de loop van de middeleeuwen worden de cantica, net als 
sommige psalmen, echter daarnaast ook omgevormd tot strofische hym-
nen of overgezet in de vorm van liederen in de volkstaal.31

I.1.2.2 Hymnen 
Ter onderscheiding van psalmen en oden c.q. cantica, waarvan de tekst 
aan de Schrift is ontleend, wordt het woord ‘hymne’ (Grieks: humnos) 
in de vroegchristelijke traditie vooral gebruikt voor zogenaamde vrije 
liederen.32

De oudste christelijke hymnen die bewaard bleven, zijn in het Grieks 
geschreven.33 Vanaf de derde eeuw is het Latijn de kerktaal van de wes-
terse kerk. De oudste hymne die in het Latijn is overgeleverd, is wel een 
Bijbeltekst: het Gloria in excelsis (Luk. 2,14). Tot de oudste hymnen 
wordt ook de lofprijzing Te Deum laudamus gerekend.34

De hymne als strofisch lied wordt ten tijde van de kerkvader Ambrosius 
(339-397) in de westerse kerk ingevoerd.35 De eenvoudige vorm van de 

30.  Vgl. Jenny, ‘Cantica’, 626 met Zijlstra, ‘De vroege kerk en de Middeleeuwen’, 22-24.
31.  Zo Jenny, ‘Cantica’, 626.
32.  Het verschil vervaagt overigens soms. Vergelijk het Canticum Ambrosii et Augustini in het 
lijstje cantica hierboven, dat als Te Deum onder de hymnen wordt gerekend. Ook het ‘Lied van de 
vroege morgen’ in de Codex Alexandrinus is in feite een vrij lied. Anderzijds kunnen hymnische 
gedeelten in het Nieuwe Testament ook als ‘hymne’ worden aangeduid.
33.  Zie Arie Eikelboom, Hymnologie. Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse 
christelijke kerk. Deel I: De ontwikkelingen tot aan de reformatie, z.pl. 2011, 14-20; Patrick 
Gerard Walsh, ‘Hymnen I’, TRE, band 15 (1986) 756-762, daar 756.
34.  Het Te Deum kwamen we hierboven al als Canticum Ambrosii et Augustini tegen. Er is dus 
een zekere overloop tussen cantica en hymnen.
35.  Zie uitgebreid over de strofische hymne S.J. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen 
van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk, 
Assen 1959, 31-66; Walsh, ‘Hymnen’; J. van Biezen, ‘Geschiedenis van de hymne’, in: Een 
Compendium, 37-41; Zijlstra, ‘De vroege kerk en de Middeleeuwen’, 15-19; Eikelboom, 
Hymnologie I, 23vv.; Michael Lattke, Hymnus. Materialien zu einer Geschichte der antiken 
Hymnologie (Novum testamentum et orbis antiquus, deel 19), Göttingen 1991. Een aantal 
Latijnse hymnen is verzameld en vertaald. Zie onder andere J.W. Schulte Nordholt, Hymnen 
en liederen. Een bloemlezing uit de Latijnse gezangen en gedichten van de kerk der eeuwen. 
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ambrosiaanse hymnen (vaak acht strofen van vier regels) maakt dat deze 
liederen zeer populair worden. In navolging van Ambrosius worden er in 
alle deelgebieden van het Romeinse Rijk hymnen vervaardigd en verza-
meld in een zogeheten Liber hymnorum (hymnenboek). Van veel hym-
nen kennen we de auteur niet. Een van de bekendste anonieme hym-
nen uit de Vroege Kerk is Christe qui lux es et dies (‘Christus die het 
licht bent en de dag’), waarin net als in veel andere hymnen thema’s als 
nacht-dag en licht-duisternis een rol spelen. Over de melodieën waarop 
de hymnen in de eerste eeuwen gezongen worden, blijft het gissen. De 
oudste verzameling hymnen waarbij een melodie is genoteerd, dateert 
van rond het jaar 1000.

Een aantal oudkerkelijke hymnen krijgt een plaats in de Romeinse 
getijdengebeden van kerk en klooster, waar ze worden gezongen door het 
koor. Zo klinkt Christe qui lux es et dies als avondlied tijdens de com-
pleten en het Te Deum laudamus, zoals we al zagen, op zondag tijdens 
de metten. Als in de middeleeuwen de Romeinse liturgie en manier van 
zingen (het gregoriaans) zich over heel Europa verspreiden, worden ook 
de Latijnse hymnen gemeengoed in het Westen.36 Daarbij ontstaan gedu-
rende de middeleeuwen steeds ingewikkelder vormen en worden allerlei 
processie- en Mariahymnen gemaakt.

In de dertiende eeuw bereikt de hymnodie37 een hoogtepunt. Tegelijk 
is dat ook het eindpunt van de ontwikkeling van de hymne, waarschijn-
lijk onder invloed van de opkomst van de volkstalen.38

Verzameld en vertaald door J.W. Schulte Nordholt, Hilversum e.a., 1964; J. van Biezen en 
J.W. Schulte Nordholt, Hymnen. Een bloemlezing met muziek uit de vroeg-christelijke en 
middeleeuwse gezangen van de Latijnse en Griekse kerk, Tournai 1967; F. van der Meer, 
Lofzangen der Latijnse kerk, Utrecht/Antwerpen 1970.
36.  Motor achter deze ontwikkeling is paus Gregorius de Grote (590-604). Romeinse zangers 
moeten de liturgie en zang van Rome in heel Europa gaan aanleren. Door het optreden van 
Karel de Grote (768-814) twee eeuwen later worden de richtlijnen van Gregorius daadwerkelijk 
gemeengoed in de westerse kerk. Het gregoriaans is de aanduiding voor de manier van zingen 
tijdens de mis en in de getijden. Voor de psalmen en cantica (voorafgegaan door een antifoon) 
is dat veelal een van de acht reciteertonen (modi). Naast deze eenvoudige, sylabische (één 
toon per lettergreep) zangwijze zijn er ook de melismatische (meer tonen per lettergreep) en 
de neumatische (een paar tonen per lettergreep). Zie voor het gregoriaans Helene Nolthenius, 
Muziek tussen hemel en aarde. De wereld van het Gregoriaans, derde druk, Nijmegen 2009.
37.  De technische term voor het vervaardigen en zingen van hymnen.
38.  Zie Schulte Nordholt, Hymnen en liederen, 8-9: ‘De veertiende en vijftiende eeuw betekenen 
weinig meer voor het kerklied, en de oorzaak daarvan moet men wel zoeken, dunkt me, in de 
opkomst van de volkstalen. (...) Er wordt nog wel veel gemaakt in die latere tijd, maar de kracht is 
er uit, en de humanisten van de Renaissance brengen die er niet meer in.’
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I.1.2.3 Gezangen van geloof, gebed en gebod
In de loop van de eeuwen ontstaat in de Romeinse traditie een vaste mis-
liturgie, die bestaat uit het ordinarium en het proprium. De gedeelten 
van het ordinarium (gebeden, gezangen, handelingen) zijn in iedere mis 
qua tekst hetzelfde. De propriumdelen zijn echter verschillend, al naar-
gelang het kerkelijk jaar. In het ordinarium klinkt altijd een vast aantal 
gezangen in de volgende volgorde: het Kyrie, het Gloria, het Credo, het 
Sanctus-Benedictus en het Agnus Dei. Daarnaast klinkt ook het paternos-
ter frequent in de liturgie. De meeste van deze gezangen zijn zogeheten 
gebonden gezangen: ze hebben een min of meer speciaal gecomponeerde 
melodie.39

Twee van deze misgezangen zijn voor ons onderwerp van belang: het 
Credo (de geloofsbelijdenis) en het paternoster (het Onze Vader). Het 
Credo klinkt niet alleen op alle bijzondere kerkelijke feestdagen in de mis, 
ook in de getijden komt het terug. In de westerse kerk kan de tekst van 
zowel (in de hoofddienst) de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 
(het Nicenum) als (bij de doop) het kortere Apostolicum gebruikt wor-
den, alsook de lange geloofsvorm die op naam staat van Athanasius (het 
Athanasium). Naast het gebruik waarbij het Credo gereciteerd wordt, is 
er in de vroege middeleeuwen sprake van dat de geloofsbelijdenis in het 
Latijn gezongen wordt, meestal door de geestelijkheid. Vanaf de dertien-
de eeuw is het gebruik bekend dat de gemeente in de volkstaal instemt 
met het Credo. De vroegste notatie van een Credo-melodie stamt uit de 
elfde eeuw. Sindsdien worden er talloze melodieën voor het Credo ge-
componeerd.40 

Het Onze Vader (naar Matth. 6,9-13), dat net als het Credo tot de 
hoofdstukken van de catechese behoort, klinkt frequent in de liturgie van 
kerk en klooster, en ook in de persoonlijke vroomheid neemt het een gro-

39.  Zie voor de Romeinse misliturgie Rudolf Stählin, ‘Die Geschichte des christlichen 
Gottesdienstes von der Urkirche bis zur Gegenwart’, in: Walter Blankenburg en Karl Ferdinand 
Müller (red.), Leiturgia. Handbuch des Evangelischen Gottesdienstes, band 1, Kassel 1954, 1-81, 
daar 25-44. Zie over de gezangen van het ordinarium Karl Ferdinand Müller, ‘Das Ordinarium 
Missae’, in: Blankenburg/Müller, Leiturgia, band 2, Kassel 1955, 1-45, daar 14-45. Vgl. Zijlstra, 
‘De vroege kerk en de Middeleeuwen’, 20-22, die in een schema een complete mis weergeeft. 
Daaruit blijkt dat van de ordinariumgezangen alleen het Gloria geen gebonden gezang is. Dat 
wil zeggen dat dat gezang wordt gezongen op reciteerformules die aan elke tekst kunnen worden 
aangepast.
40.  Zie over het gezongen Credo Joseph A. Jungmann, The Mass of the Roman Rite: its origins 
and development (Missa Sollemnia), vertaling Francis A. Brunner, 2 delen, Wenen 1951, I, 461-
474; Müller, ‘Das Ordinarium Missae’, 29-37; Hans Jansen, ‘Het Credo’, in: idem, Relata Refero. 
Verzamelde artikelen over liturgie en kerkmuziek, Zoetermeer 1997, 113-122; William Flynn, 
‘Credo, im Gottesdienst II: Musikalisch’, RGG4 2 (1999) 491.
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te plaats in. Al vroeg verschijnen er versies in de volkstaal.41 In elke mis, 
op de grote en de kleinere feestdagen en in de getijden wordt het gebed 
gezongen. Voor al die gelegenheden bestaan gregoriaanse toonzettingen: 
meer of minder complexe reciteerformules. In veel gevallen reciteert de 
priester de tekst, soms antwoordt het volk, bijvoorbeeld met het laatste 
gedeelte.42 

Naast deze officiële misgezangen ontwikkelt zich in de loop van de 
middeleeuwen het geestelijk lied in de volkstaal. Waarschijnlijk betreft 
dit een uitvloeisel van de uitbreiding (trope) in de liturgie van het Kyrie, 
de enige keer tijdens de mis dat het volk mag meezingen. In dat verband 
ontstaan er refreinen en liederen in de volkstaal, de zogenoemde leisen. 
Bekende voorbeelden uit ons taalgebied zijn ‘Nu syt wellecome’, ‘Christ 
ist erstanden’ en ‘Gelobet seist du Jesu Christ’.43 Behalve deze liederen 
die zich vanuit het liturgisch gezang ontwikkelen, ontstaan er aan het 
eind van de middeleeuwen ook buiten de liturgie geestelijke liederen in 
de volkstaal. In een aantal gevallen ligt er aan zo’n lied een wereldlijk 
voorbeeld ten grondslag (de zogenoemde contrafacten), zoals bij ‘Het 
daghet in den oosten’. Vele ontstaan ook ter gelegenheid van bijvoorbeeld 
Kerst of in het kader van de Mariaverering. Bekende voorbeelden zijn 
‘Herder hy is geboren’, ‘Ick wil mi gaen vertroosten’, ‘Maria die soude 
naar Bethlehem gaen’ en ‘Het comet een schip geladen’.44

In dit verband ontstaat in de late middeleeuwen een nieuw fenomeen: 
berijmingen van psalmen in de volkstaal.45 Vanuit de Nederlanden ken-

41.  Zie over het paternoster Jungmann, The Mass of the Roman Rite, II, 277-293; Josef Ernst 
e.a., ‘Vaterunser’, LTK 10 (2001), 548-551; Manfred Seitz, ‘Vaterunser III: Kirchengeschichtlich 
und praktisch-theologisch’, TRE 34 (2002) 515-529; Helmut Schwier, ‘Vaterunser’, RGG4, band 8 
(2005) 893-896.
42.  Zie Hans Jansen, ‘Het ‘Onze Vader’ in de muziek’, in: idem, Relata Refero, 99-112. In het 
officiële Graduale Romanum staan drie gregoriaanse versies van het paternoster. Er zijn echter 
veel meer toonzettingen, ten minste twintig. Jansen legt er de vinger bij dat het paternoster 
verhoudingsgewijs maar weinig meerstemmig op muziek is gezet.
43.  Zie Eikelboom, Hymnologie I, 163-176. Overigens ontstonden er uit deze zogeheten 
tropering ook volkshymnen in het Latijn. Bekende voorbeelden uit de 14e eeuw zijn de 
kerstliederen Quem pastores laudavere en Puer natus in Bethlehem en het paaslied 
Surrexit Christus hodie. Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 34. Zie voor het 
Nederlandstalige middeleeuwse volkslied J.A.N. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden 
voor de kerkhervorming, Groningen/Amsterdam 1974.
44.  Zie Eikelboom, Hymnologie I, 177-194. Hij geeft ook nog een aantal voorbeelden (195-
215) van mengtaalliederen, waarin het Latijn en de volkstaal door elkaar gebruikt worden. 
Voorbeelden zijn In dulci jubilo en ‘Omnes nu laet ons Gode loven’. Vgl. Knuttel, Het geestelijk 
lied in de Nederlanden, die een groot aantal categorieën geestelijke liederen onderscheidt.
45.  Een psalmberijming is een bewerking van een psalm tot een strofisch en rijmend gedicht. 
Eeuwenlang werd de tekst van de psalmen onberijmd en in het Latijn gereciteerd. In de 
middeleeuwen ontstaat echter het fenomeen ‘berijming’ in de volkstaal. Zie voor de definitie van 
psalmberijming Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 3; vgl. A. Ros, Davids soete lier. 
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nen we vooral berijmingen van de zeven boetpsalmen (Psalm 6, 32, 38, 
51, 102, 130 en 143). Behalve van psalmen zijn er ook van bijvoorbeeld de 
drie nieuwtestamentische lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon46 en 
van de Oratio dominica (het Onze Vader) laatmiddeleeuwse berijmingen 
gevonden.47 Interessant voor ons onderzoek is dat ook de Decaloog (de 
Tien Geboden uit Ex. 20) in de late middeleeuwen wordt berijmd. Deze 
Decaloogberijmingen in de volkstaal, die vanaf de twaalfde eeuw ont-
staan, worden onder andere tijdens bedevaarten gezongen en fungeren in 
het kader van de boetedoening. Daarbij is het Kyrieleis aan het eind van 
iedere strofe karakteristiek.48

Als het gaat om de teksten van geloof, gebed en gebod moet nog een 
laatste ontwikkeling genoemd worden. Vanaf de negende eeuw ontstaat 
de zogenoemde pronaus, een preekdienst in de volkstaal met als doel 
het volk te onderwijzen in de hoofdmomenten van het christelijk ge-
loof: aanvankelijk alleen het Onze Vader en het Credo, later ook het Ave 
Maria en de Decaloog. Na verloop van tijd wordt het gebruikelijk om na 
Schriftlezing en preek gezamenlijk de geloofsbelijdenis, het Onze Vader 
en de Tien Geboden op te zeggen.49 Niet alleen de geestelijkheid maar 
ook het kerkvolk is dus aan het eind van de middeleeuwen vanuit de 
misliturgie, door middel van het geestelijk volkslied en vanuit de pronaus 
bekend met de teksten c.q. gezangen van het Credo, het Onze Vader en 
de Decaloog. 

I.1.2.4 Psalters
Bovenstaande traditie van cantica, hymnen en andere gezangen is ook 
terug te vinden in middeleeuwse psalters: handschriften waarin de 
Vulgaat-tekst van de 150 psalmen, vaak rijk versierd, is opgenomen. Deze 

Vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, Apeldoorn 2010, 15.
46.  Ook andere cantica werden in de volkstaal berijmd. Vgl. Knuttel, Het geestelijk lied in de 
Nederlanden, 426-427, die een berijming van de lofzang van Debora en Barak (Richt. 5) afdrukt.
47.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 35-58, die voor Duitsland, Frankrijk 
en de Nederlanden naging wat er vóór de Reformatietijd aan psalmberijmingen in de volkstaal 
verscheen. Voor de Nederlanden (tot 1525) betrok hij ook de nieuwtestamentische cantica, 
de Tien Geboden en de Oratio dominica bij zijn onderzoek. Knuttel, Het geestelijk lied in de 
Nederlanden, 427-429 meldt ‘een vaak overgeleverde uitbreiding over den Pater Noster’: een 
lied in acht uitgebreide strofen bij de verschillende beden van het Onze Vader. Knuttel meldt 
overigens opvallend genoeg geen Decaloogliederen. 
48.  Zie Jan Smelik, ‘“End sijn gheboden gaede slaen”. De Tien Geboden in de kerkdienst’, in: 
idem, Gods lof op de lippen. Aspecten van liturgie en kerkmuziek, Zoetermeer 2005, 129-152, 
daar 129.
49.  Zie over de pronaus W.F. Dankbaar, ‘De liturgie van de laat-middeleeuwse preekdienst bij 
Johann Ulrich Surgant’ en ‘Middeleeuwse oorsprongen van gereformeerde liturgie’, in: idem, 
Hervormers en Humanisten. Een bundel opstellen, Amsterdam 1978, 201-220, 221-236.



56

HEILIGE GEZANGEN

psalteria worden in de middeleeuwen door geestelijken gebruikt tijdens 
de gebeden in kerken en kloosters, waarbij het hele psalmboek in één 
week wordt gereciteerd. Daarnaast spelen de psalters ook een rol in de 
privédevotie van leken.50

Om een indruk te geven van welke gezangen in deze middeleeuwse 
psalteria de (onberijmde) teksten zijn opgenomen, heb ik de volgende zes 
West-Europese manuscripten op dit punt geïnventariseerd:

• het Utrechts Psalter (negende eeuw)51

• het Psalter van Eleonora van Aquitanië (twaalfde eeuw)52

• het Kristina Psalter (dertiende eeuw)53

• het Psalter van Jean de Berry (veertiende eeuw)54

• het Queen Mary Psalter (veertiende eeuw)55

• het Burnet Psalter (vijftiende eeuw)56

In deze zes psalteria, die een tijdsperiode van zes eeuwen bestrijken, blijkt 
een tamelijk vaste collectie gezangen te zijn opgenomen:

50.  Zie over de middeleeuwse psalteria Angelus A. Häussling, ‘Psalterium’, LTK 8 (1999) 703-
704; Jan Smelik, ‘Psalter, psalterium’, CE III, 1484-1485.
51.  Het Utrechts Psalter, vervaardigd in de abdij van Hautvillers in Frankrijk, is digitaal in te 
zien via http://www.utrechtspsalter.nl/#digitale-editie (geraadpleegd 31 augustus 2017). De reeks 
liederen is te vinden op fol. 83v.-91v.
52.  Het Psalter van Eleonora van Aquitanië, koningin van Frankrijk en Engeland, is digitaal 
in te zien via https://www.kb.nl/themas/middeleeuwse-handschriften/psalter-van-eleonora-
van-aquitanie-ca-1185 (geraadpleegd 31 augustus 2017) De reeks liederen is te vinden op fol. 
160v.-172v.
53.  Het Kristina Psalter, van de Noorse prinses Kristina, is digitaal in te zien via http://www.
kb.dk/permalink/2006/manus/220/eng// (geraadpleegd 31 augustus 2017). De reeks liederen is te 
vinden op fol. 154v.-169r. Erna volgt nog een Kyrie.
54.  Het Psalter van Jean de Berry, dat in Parijs wordt bewaard, is digitaal in te zien via http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84546905 (geraadpleegd 5 september 2017). De reeks liederen 
is te vinden op fol. 249v.-269v. Alle psalmen en gezangen zijn in het Latijn en het Middelfrans 
opgenomen.
55.  Het Queen Mary Psalter, genoemd naar Mary I van Engeland, is digitaal 
in te zien via http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.
asp?MSID=6467&CollID=16&NStart=20207 (geraadpleegd 5 september 2017). De reeks liederen 
is te vinden op fol. 280v.-302r. Erna volgt nog een Kyrie.
56.  Het Burnet Psalter, dat in Aberdeen wordt bewaard, is digitaal in te zien via http://www.
abdn.ac.uk/burnet-psalter/index.html (geraadpleegd 31 augustus 2017). De reeks liederen is te 
vinden op fol. 232r.-242r.
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Lied van Mozes (Ex. 15)

Lied van Mozes (Ex. 32)

Lied van Hanna (1 Sam. 2)

Lied van Jesaja (Jes. 12)

Lied van Hizkia (Jes. 38)

Lied van Habakuk (Hab. 3)

Lied van de drie jongemannen (Dan. 3)

Lied van Maria (Luk. 1)

Lied van Zacharias (Luk. 1)

Lied van Simeon (Luk. 2)

Gloria (n.a.v. Luk 2,14)

Onze Vader (Matth. 6)

Te Deum

Symbolum Apostolorum

Geloofsbelijdenis Athanasius

Eigen Geschrift van David

Tabel I.1.2.4.1: Gezangen in middeleeuwse psalteria.

Het gaat dus in principe om een collectie van oud- en nieuwtestamenti-
sche cantica (inclusief het deuterocanonieke lied van de drie jongeman-
nen), het Te Deum en de geloofsbelijdenis van Athanasius.57 Het oudste 
manuscript, het Utrechts Psalter, telt de grootste verzameling gezangen, 
met vier unieke teksten. Het Gloria kwamen we al tegen in de verzame-
ling ‘Oden’ in de Codex Alexandrinus. De Oratio Dominica (het Onze 
Vader) en het Symbolum Apostolorum (de twaalf artikelen, ofwel het 
Apostolicum) zijn de teksten van gebed en geloof. Opvallend is het Eigen 
Geschrift van David. Het betreft een Latijnse vertaling van Psalm 151 in 
de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. We zullen 
het lied verderop in deze studie nog tegenkomen. 

Benadrukt moet worden dat het in de collectie gezangen in deze psal-
teria gaat om teksten die in de middeleeuwen gereciteerd worden; er is 
dan ook in geen van bovengenoemde psalteria een melodie(aanduiding) 

57.  De geloofsbelijdenis van Athanasius is een van de drie oudkerkelijke belijdenissen, naast 
het Apostolicum en bovengenoemd Nicenum. Het Symbolum Athanasianum, toegeschreven 
aan Athanasius (295-373) maar waarschijnlijk pas in de vijfde eeuw ontstaan, bestaat uit veertig 
artikelen waarin met name de leer van de Drie-eenheid wordt beleden.
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opgenomen.58 Voor ons onderzoek is het echter van belang te constateren 
dat in de middeleeuwen in ieder geval de geestelijkheid door middel van 
deze psalters vertrouwd blijkt te zijn met zowel de 150 psalmen als een 
tamelijk vaste collectie cantica, hymnen en andere gezangen. Het is deze 
traditie die de directe achtergrond vormt van de psalmberijmingen in de 
zestiende eeuw (vaak gemaakt door voormalige katholieke geestelijken) 
waarin naast psalmen ook een aantal gezangen is opgenomen.

58.  Vgl. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 63, die Eliseus Bruning citeert: 
‘Ofschoon er in de Middeleeuwen meerdere handschriften, en in de 15e eeuw reeds meerdere 
drukken van de Bijbel in de volkstaal bekend zijn, en ook meerdere vertalingen en zelfs 
berijmingen van het Psalterium, of gedeelten daaruit, zijn deze toch nooit vervaardigd om in 
de kerk te gebruiken en aldus deel te nemen aan de Getijden en «mee te zingen». Dit komt eerst 
onder invloed van Luther.’ Zie voor een voorbeeld van een psalterium in het Middelnederlands 
het Bout Psalter-Getijdenboek uit de 15e eeuw, dat in de KB in Den Haag bewaard wordt. Zie 
https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/bout-psalter-getijdenboek (geraadpleegd 5 september 
2017).

Afbeelding I.1.2.4.1: Het Eigen Geschrift van David in het Utrechts Psalter (Utrecht UB, Hs. 32, fol. 
91v.).
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I.2 Gezangen in de zestiende-eeuwse calvinistische Reformatie 

I.2.1 Inleiding 
De kerkelijke reformatiebeweging die in de zestiende eeuw in West-
Europa overal om zich heen grijpt, heeft grote gevolgen op alle terrei-
nen van het leven. Niet alleen op het punt van theologie en leer, maar 
juist ook inzake eredienst en liturgie klinkt de roep om verandering. 
Het zingen in de kerk is daar een niet onbelangrijk onderdeel van. 
Tegenover de liturgische praktijk van de Katholieke Kerk waarbij het 
kerkvolk grotendeels passief is, komt het reformatorisch ideaal van de 
zingende gemeente te staan; een ideaal dat vaak uitvoerig wordt onder-
bouwd vanuit de Bijbel. Reformatoren als Martin Luther, Martin Bucer, 
Johannes Zwick en Johannes Calvijn beijveren zich er in dit verband 
voor dat nieuwe liederen worden gemaakt en gezangboeken worden 
samengesteld.59

Bij de verwezenlijking van hun ideaal leggen de reformatoren ver-
schillende accenten. In de gezangboeken die in de traditie van Luther en 
Wittenberg verschijnen, komen alle soorten van liederen voor: Latijnse 
gezangen, maar vooral ook Duitse vertalingen van hymnen, volkslie-
deren, sequensen en antifonen, kinderliederen, catechismusliederen en 
psalmliederen. De laatste categorie, vrije bewerkingen van psalmteksten, 
neemt tussen de vrije liederen veelal een bescheiden plaats in.60 

In de reformatie van Duitstalig Zwitserland is enerzijds de invloed van 
Huldrych Zwingli merkbaar, die zich keert tegen elke muzikale bijdrage 
in de eredienst. Anderen echter, zoals Johannes Zwick en Oecolampadius, 
ontwikkelen wel liedboeken voor de eredienst. Daarin staan psalmliede-
ren en vrije liederen naast elkaar.61

59.  Zie voor het kerklied in de Reformatie o.a. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 
69-169; Walter Blankenburg, ‘Die Kirchenmusik in den reformierten Gebieten des europäischen 
Kontinents’, in: Friedrich Blume, Geschichte der Evangelischen Kirchenmusik, tweede druk, 
Kassel/Basel/Parijs/Londen/New York 1965, 341-400; W. van ’t Spijker, ‘Reformatie en kerklied’, 
in: C.G. Schripsema-de Graaf e.a., Kerklied in beweging. Bijdragen over de geschiedenis van het 
Kerklied sinds de Reformatie, Heerenveen 1999, 16-43; Ros, Davids soete lier, 26-41; Chiara 
Bertoglio, Reforming Music. Music and the Religious Reformations of the Sixteenth Century, 
Berlijn/Boston 2017. 
60.  Zie voor het lied bij Luther o.a. Blume, Geschichte der Evangelischen Kirchenmusik, 1-75; 
Willem Mudde, ‘Het kerklied van luthersen huize, muzikaal bezien’, in: Een Compendium, 
57-120; Markus Jenny, Luther, Zwingli, Calvin in ihren Liedern, Zürich 1983, 15-171; Arie 
Eikelboom, Hymnologie. Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke 
kerk. Deel II: De reformatie en de liederen van Luther, z.pl. 2011, 32-232; Bertoglio, Reforming 
Music, 202-212, 236-290.
61.  Zie voor het lied in de Duitstalige Zwitserse reformatie o.a. Blankenburg, ‘Die 
Kirchenmusik’, 343-347; Markus Jenny, Geschichte des deutschschweizerischen evangelischen 
Gesangbuches im 16. Jahrhundert, Basel 1962; Jenny, Luther, Zwingli, Calvin, 173-214; Van ’t 



60

HEILIGE GEZANGEN

In Straatsburg legt Bucer de basis voor de gemeentezang. Vanuit een dui-
delijke visie, neergelegd in onder andere zijn geschrift Grund und Ursach 
(1524), ontwikkelt hij het kerklied. Bucer hanteert daarbij het principe dat 
in de eredienst niets mag klinken dat niet aan de Schrift is ontleend. Maar 
dat neemt niet weg dat in de Straatsburgse traditie naast een compleet 
psalter (1538) ook diverse edities van een gezangboek verschijnen (vanaf 
1537) waarin de belangrijkste en beste psalmen én (lutherse) geestelijke 
liederen naast elkaar staan.62 

Een variant van de Straatsburgse liedboektraditie is te vinden in de di-
verse edities van het zogenoemde Bonner Gesangbuch (vanaf 1544). Dit 
gezangboek ontstaat binnen de reformatiebeweging van aartsbisschop 
Hermann von Wied van Keulen, die onder invloed staat van Bucer. Het 
Bonner Gesangbuch heeft twee delen: een complete psalmberijming plus 
een aanhangsel met de nieuwtestamentische cantica en het Te Deum, en 
een rubriek christelijke gezangen.63

In de liedboeken die onder invloed van Calvijn voor de Franstalige 
gereformeerden in Straatsburg, Genève en diverse Franse steden ver-
schijnen, ligt de nadruk sterk op de berijmde psalmen. Calvijn beargu-
menteert dat uitgangspunt uitvoerig in een ‘Brief aan de lezer’ in het 
kerkboekje La forme des prières et chants ecclésiastiques, dat in 1542 
en 1543 in Genève verschijnt. Er zijn geen betere liederen te vinden 
om in de eredienst te zingen dan de psalmen van David, aldus Calvijn. 
Daarom is het zijn ideaal alle 150 psalmen in berijming aan de gemeen-
te aan te bieden. Dat neemt niet weg dat in de diverse liedboeken die 

Spijker, ‘Reformatie en kerklied’, 25-29; Arie Eikelboom, Hymnologie. Een geschiedenis van de 
strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel III: Liederen van volgelingen van Luther 
en liederen van Zwingli, z.pl. 2011, 194-2010; Bertoglio, Reforming Music, 212-216.
62.  Zie voor de Straatsburgse kerkliedtraditie o.a. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 
95-115; Van ’t Spijker, ‘Reformatie en kerklied’, 19-25; Daniel Trocmé-Latter, The Singing of the 
Strasbourg Protestants, 1523-1541. St Andrews Studies in Reformation History, Londen/New 
York, 2016; Bertoglio, Reforming Music, 218-219, 290-295.
63.  Zie de reproductie van de editie van het Bonner Gesangbuch uit 1550: Ernst Klusen (ed.), 
Das Bonner Gesangbuch von 1550, Quellen und Studien zur Volkskunde, band 6, Kamp-
Lintfort 1965. De editie van 1544 is verloren gegaan. In de uitgave van 1550 (a.w., 117) worden 
na Psalm 150 nog enkele gezangen aangekondigd: ‘Dieweil bißher, die lobgeseng, welche in 
dem Euangelisten Luca beschriben, mit dem gesang Augustini vnd Ambrosij, dem Psalter 
bey geuöget seind, wil ich derhalben sie auch hier nach setzen, vnd hierein kein veränderung 
gebrauchen’. Het gaat hier dus blijkbaar om een vaste collectie van de drie nieuwtestamentische 
cantica en het Te Deum. Met uitzondering van de Lofzang van Simeon worden van elk gezang 
twee varianten gegeven. Het tweede deel van het gezangboek (a.w., 135vv.) opent met een aantal 
catechismusliederen, waaronder berijmingen van de Tien Geboden, het geloof en het Onze 
Vader. Zie over het Bonner Gesangbuch Gerhard Bork, Die Melodien des Bonner Gesangbuches 
in seinen Ausgaben zwischen 1550 und 1630, Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, Heft 
9, Keulen/Krefeld 1955; Walter Hollweg, Geschichte der evangelischen Gesangbücher vom 
Niederrhein im 16.-18. Jahrhundert, Hildesheim/New York 1971, 1-51, 285-327.
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vanaf 1539 verschijnen ook altijd enkele gezangen aan de psalmen wor-
den toegevoegd.64

Vergelijkbaar met de Geneefse liedtraditie is die van de Engelse pro-
testanten. Onder invloed van onder andere de Duitstalige traditie van 
Straatsburg en de traditie van het Geneefse Psalter verschijnen vanaf 
1535 (Goostly psalmes van Coverdale) uitgaven van berijmde psalmen, 
tot in 1562 in Londen The Whole Book of Psalms wordt uitgegeven. 
Naast psalmen is in deze uitgaven ook altijd een aantal berijmde cantica, 
catechismusliederen en andere gezangen opgenomen.65

In de Nederlanden ontwikkelen de verschillende richtingen binnen 
het protestantisme (lutheranen, doopsgezinden, gereformeerden) alle 
hun eigen psalmzang- en kerkliedtraditie.66 Voor de gereformeerden zijn 
met name de uitgaven van Utenhove (vanaf 1551) en Dathenus (vanaf 
1566) van belang. Daarin ligt, in aansluiting bij de Franse traditie van 
Calvijn, de nadruk op de psalmen. In iedere editie is echter ook een aantal 
gezangen (cantica, catechismusliederen en andere liederen) opgenomen.

In dit onderzoek gaat het om de gezangen die in Dathenus’ berijming 
terechtkomen. Omdat Dathenus zich met zijn psalmboek nauw aansluit 
bij de traditie van het Geneefse Psalter, ga ik in paragraaf I.2.2 eerst na 
welke gezangen er vanaf 1539 binnen de Geneefse traditie in omloop 
zijn. Vervolgens laat ik in paragraaf I.2.3 zien hoe in Nederlandse psalm-
berijmingen vanaf 1540 met gezangen wordt omgegaan. 

I.2.2 Het Geneefse Psalter 
Calvijn (1509-1564) zelf staat aan het begin van wat zal uitgroeien tot 
het Geneefse Psalter. Als hij in 1538 uit Genève verbannen wordt, komt 

64.  Zie voor de Franstalige liedtraditie in Straatsburg en Genève o.a. Lenselink, De Nederlandse 
psalmberijmingen, 115-169; Blankenburg, ‘Die Kirchenmusik’, 347-368; Ross James Miller, 
Calvin and the Reformation of Church Music in the Sixteenth Century, Michigan 1971; Eckhard 
Grunewald, Henning P. Jürgens en Jan R. Luth (red.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption 
in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden 16.-18. Jahrhundert, Tübingen 2004; Peter 
Ernst Bernoulli en Frieder Furler (red.), Der Genfer Psalter. Eine Entdeckungsreise, tweede 
druk, Zürich 2005; Bertoglio, Reforming Music, 219-225, 298-325. Voor de documenten over en 
achtergronden en melodieën van het Franse psalter is nog altijd de tweedelige uitgave van Pidoux 
het standaardwerk: Pierre Pidoux, Le Psautier Huguenot du XVIe siècle, twee delen, Bâle 1962.
65.  Zie voor de Engelse psalmtraditie tussen 1535 en 1566 met name Robin A. Leaver, ‘Goostly 
Psalmes & Spirituall Songes’. English & Dutch Metrical Psalms from Coverdale to Utenhove 
1535-1566, Oxford Studies in British Church Music, Oxford 1991. Vgl. Judith Haug, Der Genfer 
Psalter in den Niederlanden, Deutschland, England und dem Osmanischen Reich (16.-18. 
Jahrhundert), Tutzing 2010, 333-375; Bertoglio, Reforming Music, 333-364.
66.  Zie de verschillende hoofdstukken in Luth e.a., Het kerklied. Vgl. de diverse artikelen in J. 
de Bruijn en W. Heijting (red.), Psalmzingen in de Nederlanden. Vanaf de zestiende eeuw tot 
heden, Kampen 1991.
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Calvijn in Straatsburg terecht. Daar raakt hij als predikant betrokken bij 
de Franse vluchtelingengemeente ter plaatse. Al in 1539 zorgt Calvijn 
voor een liedbundeltje voor de eredienst: Aulcuns pseaulmes et cantiques 
mys en chant. Het boekje bevat 22 liederen, dertien van de hand van 
de Franse dichter Clément Marot, de andere waarschijnlijk door Calvijn 
zelf berijmd. Het gaat om negentien psalmen en drie cantiques.67 De drie 
gezangen, waarschijnlijk door Calvijn vervaardigd, zijn de Lofzang van 
Simeon, de Tien Geboden en het Credo (het berijmde Apostolicum).68

Het liedboekje van 1539 wordt in Straatsburg, na Calvijns vertrek in 
1541, opgevolgd door allerlei nieuwe bundels: in 1542, 1545, 1548 en 
1553 verschijnen uitgaven waarin het aantal liederen is uitgebreid.69 
Niet alleen neemt het aantal psalmen toe, maar er worden ook extra 

67.  Zie Aulcuns pseaulmes 1539. Vgl. H. Hasper, Calvijns beginsel voor de zang in de 
eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch 
en hymnologisch onderzoek, deel 1, ’s-Gravenhage 1955, 456-471, die een afdruk geeft van 
het liedboekje. Vgl. Jan R. Luth, ‘Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant. A Strasburg. 
1539’, in: Grunewald e.a., Der Genfer Psalter, 9-19; zie voor de inbreng van Marot in de uitgave 
van 1539 Dick Wursten, Clément Marot and religion. A reassessment in view of his Psalm 
paraphrases, z.pl. z.j. [dissertatie VU Amsterdam, 2009], 53-57.
68.  Zie Aulcuns pseaulmes 1539, Inleiding, 10-12; Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nrs. 202a, 
201a en 206a. Het Tien Gebodenlied heeft de melodie (van Dachstein) die in Straatsburg gebruikt 
werd bij Luthers ‘Dies sind die heilgen zehen gebott’. Het Credo heeft de melodie (van Greiter) 
die in Straatsburg sinds 1525 bij het Credo ‘Ich glaub in Gott’ gebruikt werd. De melodie bij de 
Lofzang van Simeon maakt Calvijn waarschijnlijk zelf.
69.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 14-15, 29-30, 38-40 en 64-66.

Afbeelding I.2.2.1: De Lofzang van Simeon in Aulcuns pseaumes 1539.
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gezangen toegevoegd. De Straatsburgse bundel uit 1553, Pseaumes de 
David, mis en rime Francoyse par C. Marot, telt naast 49 psalmen maar 
liefst tien gezangen: twee versies van het Tien Gebodenlied, de lofzangen 
van Maria en Simeon, een gebed om de Geest,70 een vrije vertaling van 
Luthers ‘Erhalt uns Herr’,71 het Te Deum, een groet aan Jezus Christus,72 
het Credo en het Onze Vader.73

Calvijn keert intussen in 1541 terug naar Genève. Ook daar werkt hij 
aan een kerkboek voor zijn Franse gemeente. In 1542 verschijnt La forme 
des prières et chants ecclésiastiques.74 De bundel bevat naast 35 psalmen 
(dertig van Marot, vijf van Calvijn) een viertal gezangen: het Onze Vader, 
het Credo, de Lofzang van Simeon en de Tien Geboden.75 Het kerkboek 
wordt in Genève diverse malen opnieuw uitgegeven en uitgebreid, on-
der andere in 1543, 1551, 1554, 1556 en 1562. Maar ook in andere ste-
den verschijnen versies van dit zogenoemde hugenotenpsalter, zoals in 
Antwerpen, Lyon, Parijs en Lausanne. Voordat het psalter compleet is 
varieert het aantal psalmen en het aantal gezangen in de verschillende 
edities. De bekende Geneefse uitgave Pseaumes Octantetrois de David 
uit 1551 bijvoorbeeld heeft naast 49 psalmen van Marot en 34 psalmen 
van de theoloog-dichter Théodore de Bèze zes gezangen: de Lofzang van 
Simeon, de Tien Geboden, een gebed voor het eten, een gebed na het eten, 
het Credo en het Onze Vader.76 De uitgave Cinquante psalmes de David 
die in 1556 in Parijs uitkomt, telt behalve deze zes nog vier extra gezangen: 
de lofzangen van Maria en Zacharias, het Te Deum en ‘De begroeting van 
de engel’.77 Vermeldenswaard is verder de bundel Octanteneuf pseaumes 

70.  Veni Creator Spiritus. Auteur onbekend, op de melodie van ‘Nun bitten wir den Heiligen 
Geist’ (Wittenberg 1524). Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nr. 210. 
71.  ‘Oraison à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nr. 212.
72.  ‘Salutation à Jésus-Christ’. Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nr. 211.
73.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 64-66. Zie voor de gezangen Pidoux, Le Psautier 
Huguenot, I, respectievelijk de nrs. 201a, 208b, 202a, 210b, 212, 209a, 211, 201d, 206a, 205d. De 
gezangen zijn van de hand van onder anderen Calvijn, Accace d’Albiac du Plessis, Guillaume 
Guéroult en Marot. Drie gezangen (een van de Tien Gebodenliederen, het Credo en het Onze 
Vader) zijn ingevoegd in de liturgische formulieren.
74.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 15-18.
75.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nrs. 205b, 206b, 202b en 201b. De eerste twee zijn van 
Marot, de andere twee van Calvijn.
76.  Zie voor de beide maaltijdliederen Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nrs. 203b en 204b, beide 
van Marot. Het Credo en het Onze Vader hebben in de uitgave van 1551 geen melodie. Pidoux, 
Le Psautier Huguenot, II, 53 kende in 1962 de inhoud van ‘GE 51’ alleen van een beschrijving. 
Nadien werd de bundel gevonden en in 1973 uitgegeven. Zie Pseaumes octantetrois 1551. Vgl. 
Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 72-73 voor een beschrijving van de gelijknamige bundel 
Octante trois Pseavmes de David uit 1554. Deze uitgave bevat dezelfde gezangen.
77.  Zie voor deze uitgave Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 93-94. Vgl. voor de vier extra gezangen 
Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nrs. 208d, 214, 209d en 207e. Het lied ‘La Salutation angélique’ is 
een berijming van de groet van de engel aan Maria (Luk. 1,28vv.) van de hand van Marot.
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de David, die in 1556 in Genève 
in een aantal versies verschijnt.78 
Naast 89 psalmen van Marot en 
De Bèze hebben deze bundels een 
aantal gezangen, maar niet steeds 
dezelfde. Zo komt in twee edities 
het oudtestamentische canticum 
van Mozes (Deut. 32) voor.79 

In 1562 verschijnt in Genève 
eindelijk de bundel waarin alle 150 
psalmen staan, door Marot en De 
Bèze berijmd, gedrukt door Michel 
Blanchier: Les pseaumes mis en 
rime Francoise.80 Deze uitgave telt 
opvallend genoeg na de psalmen 
slechts twee gezangen, beide van de 
hand van Marot: de Tien Geboden 
en de Lofzang van Simeon. In de 
meeste edities van het Geneefse 
Psalter die in 1562 volgen op deze 

Blanchier-uitgave zijn echter, zonder melodie, ook de beide maaltijdliede-
ren, het Credo en het Onze Vader opgenomen.81

Na 1562 worden de Franse psalmen in allerlei uitgaven gedrukt en 
verspreid. Het aantal gezangen dat wordt toegevoegd verschilt opnieuw 
per editie en per plaats van uitgave. Zo heeft de editie die in 1564 in 
Antwerpen bij Christoffel Plantijn uitkomt, slechts de Tien Geboden en 
de Lofzang van Simeon.82 De bekende bundel met vierstemmige zettin-
gen bij het Franse psalter van Claude Goudimel uit 1565 telt echter vier 
gezangen: de Tien Geboden, de Lofzang van Simeon en de beide maal-
tijdliederen.83 

78.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 94-98, die vier edities weergeeft, aangeduid als variant 
A tot en met D.
79.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nr. 213. Het lied is van de hand van Bonavanture des 
Périers.
80.  Zie Les pseaumes 1562.
81.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 132-134. Er verschijnen edities in onder andere Lyon, 
Parijs en Caen. Deze extra gezangen hebben wel een melodie in de uitgaven die in 1563 in Caen 
en Tournes verschijnen. Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nrs. 203-206.
82.  Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 140-141. Pidoux geeft van deze editie geen opgave van de 
gezangen. Ik raadpleegde de Antwerpse uitgave zelf.
83.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 152-153.

Afbeelding I.2.2.2: Titelpagina van Les pseau-
mes 1562.
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Brengen we in schema welke gezangen in bovengenoemde edities zijn 
opgenomen, dan levert dat het volgende overzicht op:84
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Commandements 2x

Cantique de Siméon 2x

Prière avant le repas

Prière après le repas

Oraison dominicale

Articles de la Foy

Salutation angélique

Magnificat

Te Deum

Veni Creator Spiritus

Salutation à Jésus-Christ

Oraison à Dieu le Père...

Cantique de Moïse (Deut. 32)

Cantique de Zacharie

Tabel I.2.2.1: Gezangen in edities van het Franse psalter die uitkomen in Straatsburg (ST), Genève 
(GE), Parijs (PA) en Antwerpen (AN), en in de bundel van Claude Goudimel (GO).

In deze twaalf edities komen in totaal veertien gezangen voor: een collec-
tie van oud- en nieuwtestamentische cantica, catechismusliederen, maal-
tijdgebeden, een enkel luthers lied en een oudkerkelijk gezang.85 Twee 
van deze gezangen, de Tien Geboden en de Lofzang van Simeon, behoren 
tot het standaardrepertoire dat in elke bundel voorkomt. Ook het Credo 
wordt vaak opgenomen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit 
dat deze gezangen in Straatsburg en Genève een min of meer vaste plek 
hebben in de liturgie.86 Naast deze drie liturgische gezangen worden het 
Onze Vader en de beide maaltijdliederen het meest frequent opgenomen. 
Opvallend is dat de lofzangen van Maria en Zacharias, die in de traditie 
van Vroege Kerk en middeleeuwen onlosmakelijk met de Lofzang van 

84.  Ik heb de Antwerpse uitgave (AN64) en de bundel van Goudimel (GO65) zelf van een 
afkorting voorzien. De andere aanduidingen zijn die van Pidoux.
85.  Vgl. Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 133, die in zijn ‘Annexes aux psautiers’ een lijstje van 
vijftien liederen geeft. De laatste betreft echter een anonieme berijming van het begin van Psalm 
102.
86.  Aan het begin van hoofdstuk IV kom ik hierop terug.
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Simeon zijn verbonden, in de traditie van het Franse psalter een margi-
nale rol spelen. De aandacht voor de maaltijdliederen vormt, vergeleken 
met de middeleeuwse traditie, daarentegen juist een nieuw element. 
Verder is opmerkelijk dat van het grote aantal oudtestamentische can-
tica dat in de middeleeuwen in bijvoorbeeld de psalteria is opgenomen, 
alleen het lied van Mozes (Deut. 32) in berijmde versie terugkomt in het 
Franse psalter. Het is onduidelijk wat de reden daarvan is.87 Daarnaast is 
het opvallend dat in deze opsomming de morgen- en avondliederen ont-
breken. Een lied als Christe qui lux es et dies, dat we in de middeleeuwen 
tegenkomen als avondlied voor de completen en dat we in vertaling in 
Dathenus’ psalmboek zullen aantreffen, speelt blijkbaar geen rol in de 
traditie van het Franse psalter.

Overigens zijn onder Franse gereformeerden naast de uitgaven met de 
psalmen van Marot en De Bèze ook andere psalm- en liedboeken in omloop. 
Ook daarin komen onder andere cantica, hymnen en maaltijdliederen voor. 
Zo telt de bundel Premier livre des pseaumes, cantiques et chansons spiri-
tuelles, die in 1554 in Genève uitkomt, naast tien psalmen van Guillaume 
Guéroult ook een reeks cantica, geestelijke liederen en maaltijdgebeden.88 
In 1555 komt in Lyon een psalmboek uit met 49 psalmen van Marot en 
100 psalmen van de dichter Jean Poitevin. Ook nu zijn gezangen toege-
voegd: het lied van Mozes (Deut. 32), de lofzangen van Maria, Zacharias 
en Simeon en de Tien Geboden.89 In 1558 brengt de dichter Accace d’Al-
biac du Plessis zijn bundel Divers cantiqves eslevs et extraits op de markt, 
waarin 34 Bijbelliederen uit Oude en Nieuwe Testament zijn opgenomen. 
Een van de cantica, het lied van Jesaja (Jes. 5), staat in 1563 in een editie van 
het Geneefse psalter die in Caen wordt uitgebracht.90 De dichter Louis Des 

87.  Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 150-151, nr. 213 noemt behalve de twee genoemde 
Geneefse uitgaven uit 1556 alleen nog twee uitgaven die in 1564 in Lyon verschijnen waarin het 
lied van Mozes is opgenomen. Vgl. voor deze edities Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 143-144. 
Vgl. echter Karin Maag, Lifting Hearts to the Lord. Worship with John Calvin in Sixteenth-
Century Geneva, Grand Rapids 2016, 93, die een afdruk geeft uit een Geneefse Bijbel met 
psalmen uit 1567 waarin ook het lied van Mozes is opgenomen. Volgens Maag voegden drukkers 
nog weleens extra gezangen toe om de pagina’s vol te krijgen.
88.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 74-76. Uit bovengenoemd rijtje komen ook het Te 
Deum en de Lofzang van Maria voor. Van de Lofzang van Zacharias is een variant opgenomen. 
Vgl. Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nrs. 216-226, waar van de psalmen en de Lofzang van 
Zacharias de melodie gegeven wordt.
89.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 85-88. Vgl. Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 198, nr. 
350. De Lofzang van Simeon en de Tien Geboden zijn die van Marot, de Lofzang van Maria heeft 
een andere melodie dan het vergelijkbare lied in bovenstaand rijtje. Het lied van Mozes en de 
Lofzang van Zacharias zijn zonder melodie opgenomen.
90.  Zie voor de bundel van Du Plessis Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 109, die een 
opsomming van de liederen geeft. Vgl. Pidoux, a.w., 139 voor de uitgave uit Caen waarin het 
lied van Jesaja vierstemmig is opgenomen.
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Masures geeft in 1564 in Lyon zijn bundel Vingtsix Cantiques chantés au 
Seigneur uit. In de uitgave, opgedragen aan Calvijns opvolger Théodore 
de Bèze, zijn 26 cantica opgenomen, voor een deel te zingen op psalmme-
lodieën.91 De Bèze zelf is ook actief als het gaat om de Bijbelse cantica. In 
1579 publiceert hij in Genève een Latijnse psalmberijming. In een nieuwe 
editie die in 1581 uitkomt, voegt hij veertien oud- en nieuwtestamentische 
cantica in proza toe. Van die uitgave verschijnt nog datzelfde jaar een ver-
taling in het Frans, inclusief de veertien cantica in proza. Vervolgens krijgt 
De Bèze in 1594 van de nationale synode van het Franse Montauban de 
vraag om ten behoeve van de Franse vluchtelingengemeente in Londen 
een uitgave met een aantal Bijbelse cantica te maken. In 1595 verschijnt in 
Genève de bundel Les Saincts Cantiques, waarin zestien cantica te vinden 
zijn.92 Voor een groot deel gaat het om de cantica die we hierboven in de 
middeleeuwse psalteria tegenkwamen.93

Het bovenstaande laat zien dat in de traditie van het Geneefse kerk-
lied weliswaar de psalmen het primaat hebben, maar dat daarnaast ook 
cantica en andere gezangen in de psalmboeken zijn opgenomen. In  
de officiële edities van de Geneefse psalmen blijft die collectie veelal 
beperkt tot een enkel canticum (de Lofzang van Simeon) en een paar 
catechismusliederen (de Tien Geboden en het Credo). In de bredere 
traditie van het hugenotenpsalter vindt de erfenis van de onberijmde 
cantica en hymnen uit de middeleeuwse psalteria echter een vervolg  
in de berijmingen die van deze liederen worden gemaakt in de volks-
taal.

I.2.3 De Nederlandse psalmberijmingen 
Ook in het Nederlandse taalgebied leiden de hervormingsbewegingen 

91.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 146-148.
92.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 167, 169-170. Vgl. Sybe Bakker, ‘Van U komt, HEER, 
het loflied dat ik zing’. Vier eeuwen psalmen zingen in de Lage Landen gespiegeld in vijf 
liedbundels, Groningen 2010, 65-67.
93.  Zie voor de teksten en melodieën Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 225-231. Het gaat om 
tien bekende oudtestamentische cantica van Mozes (Ex. 15 en Deut. 32), Debora (Richt. 5), 
Hanna (1 Sam. 2), Jesaja (Jes. 5. Jes. 12 en Jes. 26), Hizkia (Jes. 38), Jona (Jon. 2) en Habakuk 
(Hab. 3). Daarnaast zijn ook Deut. 26,3vv., 2 Sam. 1,19vv., 2 Sam. 7,18vv. en 2 Sam. 23 berijmd. 
Uit het Nieuwe Testament neemt De Bèze de lofzangen van Maria en Zacharias op. In latere 
edities wordt als zeventiende gezang de Lofzang van Simeon van Marot vaak toegevoegd. Zeven 
van de zestien lofzangen van De Bèze worden gezongen op een Geneefse psalmmelodie. Ook 
in de Nederlanden worden deze cantica van De Bèze verspreid. In een Franse Bijbel die in 1635 
bij Hendrick Laurensz. in Amsterdam uitkomt, zijn na de 150 psalmen, de Tien Geboden, de 
Lofzang van Simeon en de twee maaltijdliederen (alleen tekst) van Marot de zestien cantiques 
van De Bèze in het Frans opgenomen. Zie La Bible. Qui est toute la saincte Escriture du Vieil et 
Nouveau Testament. (...) Item les pseaumes & cantiques avec les prieres ecclesiast, Amsterdam, 
Henri Laurents., 1635. 
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van de zestiende eeuw tot de publicatie van een groot aantal liedboekjes, 
gezangboeken en psalmberijmingen. Deze zijn niet in de laatste plaats 
bedoeld om de nieuwe leer te verspreiden. Bekende uitgaven zijn Een 
devoot ende profitelyck boecxken (Antwerpen 1539), de Souterliedekens 
(Antwerpen 1540), de verschillende psalmboeken van Jan Utenhove 
(Londen/Emden, tussen 1551 en 1566), de diverse edities van de 
Veelderhande liedekens (vanaf circa 1552), Een hantboecxken (Wesel 
1565) en De psalmen Davids van Petrus Dathenus (Heidelberg 1566). In 
deze uitgaven leggen de verschillende richtingen hun eigen accenten, ook 
als het gaat om de verhouding tussen psalmen en gezangen.94

De gereformeerden die zich oriënteren op Genève kiezen in navolging 
van Calvijn voor het primaat van de psalmen. Maar ook in de bundels die 
(mogelijk) door deze richting binnen de Nederlandse hervormingsbewe-
ging worden gebruikt, staan naast psalmen altijd meerdere gezangen.95 
Hieronder geef ik voor de Souterliedekens, de verschillende psalmboeken 
van Utenhove en de berijmingen van Lucas de Heere, Petrus Dathenus 
en Marnix van Sint-Aldegonde aan welke gezangen er in deze uitgaven 
zijn opgenomen.96

I.2.3.1 De Souterliedekens 
In 1540 publiceert de Antwerpse drukker Simon Cock de eerste volledige 
psalmberijming in het Nederlandse taalgebied: Souter Liedekens.97 De 
auteur van deze bundel is de Utrechtse edelman Willem van Zuylen van 

94.  Zie voor het geestelijk lied in de Nederlanden in de zestiende eeuw onder andere F.C. 
Wieder, De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsche hervormden tot op het 
jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie, Utrecht 1977; Bert Hofman, Liedekens vol 
gheestich comfoort. Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek, 
Hilversum 1993; Louis Peter Grijp, ‘De honger naar psalmen en schriftuurlijke liederen tijdens 
de Reformatie’, in: idem (red.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam 2001, 
168-173; Bert Hofman, Crisis in de kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig 
schriftuurlijke liederen, Heerenveen 2006. Zie voor de Nederlandse psalmberijmingen in de 
zestiende eeuw onder andere Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 173vv.; de diverse 
bijdragen in De Bruijn en Heijting, Psalmzingen in de Nederlanden; Ros, Davids soete lier, 42-
126; Haug, Der Genfer Psalter, 43-85. Zie voor de lutherse traditie Kooiman, Luther’s kerklied.
95.  Vgl. Jaco van der Knijff, ‘Gereformeerde gezangen in de 16e eeuw’, Tijdschrift voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis 17/1 (maart 2014) 8-14.
96.  Het gaat me in deze paragraaf om uitgaven die in de periode 1540-1600 mogelijk door 
gereformeerden zijn gebruikt. Dat wil niet zeggen dat degenen die deze bundels maakten 
c.q. uitgaven per se gereformeerd waren. Vgl. Ros, Davids soete lier, 9, die de uitgaven van 
Utenhove, Dathenus en Marnix onderbrengt bij de ‘oude gereformeerde psalmberijmingen in de 
Nederlanden’, terwijl de Souterliedekens en de berijming van Lucas de Heere worden behandeld 
in de rubriek ‘oude berijmingen in de Nederlanden’.
97.  Souterliedekens 1540. Van de Souterliedekens verscheen in 1984 (Hilversum) een facsimile-
uitgave, verzorgd door Jan van Biezen en Marie Veldhuyzen. De uitgave is te raadplegen via 
www.dbnl.org.
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Nijevelt (?-1543).98 Hij heeft alle 150 psalmen berijmd op melodieën die 
hij ontleende aan bekende Nederlandse volksliedjes uit die tijd. Het is 
de vraag of de auteur katholiek is of  hervormingsgezind. In ieder geval 
vinden zijn psalmen breed ingang: al in de eerste jaren verschijnen er ten 
minste negen drukken. In totaal zien tussen 1540 en 1613 ten minste 
33 edities het licht, gedrukt in Antwerpen, Kampen, Leiden, Utrecht en 
Amsterdam.

Behalve 150 psalmen bevat de Antwerpse uitgave van 1540 ook een 
collectie van vijftien liederen. Het gaat om de volgende gezangen:99

 1.  Den Sanck van Esayas (Jes. 12)

 2.  Ezechias lofsanc (Jes. 38)

 3.  Den sanck van Anna (1 Sam. 2)

 4.  Moyses, ende der kinderen van Israhel sanck (Ex. 15)

 5.  Des Prophete Abacucx ghebet, voer die onwetenheyt (Hab. 3)

 6.  Moyses lofsanck (Deut. 32)

 7.   Den lofsanc der drie kinderen die in den vierigen ouen saten (Dan. 3)

 8.  Den lofsanc Zacharie (Luk. 1)

 9.   Den lofsanck der ghebenedide maghet ende moeder ons Heeren Maria (Luk. 1)

 10.  Den lofsanck van Symeon (Luk. 2)

 11.  Den Pater noster (Matth. 6)

 12.  Den Aue Maria (Marialied)

 13.  Credo in Deum (geloofsbelijdenis)

 14.  Credo in Spiritum (geloofsbelijdenis)

 15.   Den lofsanc Augustini ende Ambrosij. Te Deum laudamus (oudkerkelijk Te 

Deum)

Het gaat hier om vertalingen van de cantica en andere oudkerkelijke 
gezangen die we al in de middeleeuwen tegenkwamen, bijvoorbeeld 
in het Utrechts Psalter.100 Alleen het Ave Maria is vergeleken met het 
Utrechts Psalter een vreemde eend in de bijt.101 Ook in latere edities van 

98.  Zie voor de Souterliedekens onder andere D.F. Scheurleer, De Souterliedekens. Bijdrage tot 
de geschiedenis der oudste Nederlandsche psalmberijming, Utrecht 1977 (oorspronkelijk Leiden 
1898); Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 187-246; Leaver, ‘Goostly Psalmes & 
Spirituall Songes’, 92-97; Grijp, ‘De honger naar psalmen’, 170-172; Ros, Davids soete lier, 43-47.
99.  Ik geef de titels weer volgens de versie die DBNL geeft. Vgl. de Liederenbank, die voor 1540 
negen edities onderscheidt. Niet in elke editie worden de gezangen exact hetzelfde weergegeven. 
De versie van DBNL wordt in de Liederenbank aangeduid als Souterliedekens1540d.
100.  Bij elk canticum wordt het Latijnse incipit gegeven. Bij elk gezang is in de kantlijn de 
complete (Bijbel)tekst in het Latijn afgedrukt.
101.  Het Marialied heeft de vraag naar de positie van de auteur aangewakkerd: was hij niet 
meer rooms-katholiek dan hervormingsgezind? Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 
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de Souterliedekens zijn het steeds 
deze vijftien gezangen die aan de 
psalmen zijn toegevoegd.102

I.2.3.2 Jan Utenhove
De Gentenaar Jan Utenhove 
(1516-1566) verblijft vanaf 1549 in 
Londen, waar hij zich met anderen 
beijvert voor het institueren van 
een gemeente voor Nederlandse 
vluchtelingen. In 1553 moet de 
gemeente vluchten. Een deel, 
onder wie Utenhove, komt in 
Emden (Oost-Friesland) terecht. 
In 1559 is Utenhove weer terug in 
Londen, waar hij tot zijn dood op 6 
januari 1566 werkt als ouderling in 
de Nederlandse gemeente.103

Gedurende een tijdsbestek van 
vijftien jaar is Utenhove bezig met 
het berijmen van psalmen ten be-
hoeve van de Nederlandse vluchtelingen. De eerste Londense uitgave, die 
tien psalmen bevat, dateert van 1551. Een groot aantal bundels volgt. Ze 
worden uitgegeven in Londen en Emden. Na Utenhoves dood verschijnt 
in 1566 in Londen een uitgave waarin alle 150 psalmen zijn opgenomen: 
De psalmen Davidis (...).104 

196-198 betoogt echter dat ook binnen de hervormingsgezinde beweging ruimte was voor 
een dergelijk lied. Verderop (223) komt hij dan ook tot de conclusie dat er ‘zeer veel’ is in de 
Souterliedekens wat op ‘reformatorische gezindheid wijst’. Het Marialied mag ‘in de gegeven 
versie’ niet ‘worden beschouwd als een rooms-katholiek element bij uitstek’. Ik wijs er nog op dat, 
zoals we hierboven hebben gezien, in sommige edities van het Franse psalter ook een berijming 
door Marot van de groet van de engel aan Maria is opgenomen.
102.  Ik bekeek Antwerpse edities uit 1559 en 1584. Het is onduidelijk of de Souterliedekens door 
de gereformeerden zijn gebruikt. Ros, Davids soete lier, 47 is stellig: ‘Omdat de melodieën aan 
wereldlijke liederen ontleend waren, hebben de kerken de Souterliedekens echter nooit gezongen, 
zeker de gereformeerden niet.’ Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 252 houdt de 
mogelijkheid open dat de Nederlandse gereformeerden in Londen ‘noodgedwongen’ uit de 
Souterliedekens  hebben gezongen, tot de eerste psalmen van Utenhove gereed waren. Utenhove 
was in ieder geval, blijkens zijn eerste psalmen, vertrouwd met de Souterliedekens. 
103.  Zie over leven en werk van Utenhove F. Pijper, Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken, 
Leiden 1883. Vgl. G.P. van Itterzon, ‘Jan Utenhove’, in: BLGNP, deel 2 (1983) 427-430.
104.  Het zou te ver voeren hier een complete stamboom van de edities van Utenhoves psalmen 
te geven. Ik verwijs naar TB, s.v. ‘Utenhove’; NB, s.v. ‘Biblia-VT-Psalmen’. Zie voor de Emder 
uitgaven van Utenhoves psalmen het appendix met in Emden gedrukte boeken tussen 1554-1585 

Afbeelding I.2.3.1.1: Titelpagina van 
Souterliedekens 1540.
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In vrijwel elk bundeltje psalmen van Utenhove zijn ook gezangen te 
vinden.105 De eerste uitgave uit 1551 telt er twee: het Onze Vader en de 
geloofsbelijdenis. In een verloren gegane uitgebreide Londense bundel 
met 25 psalmen (mogelijk uit 1552) zijn twee extra gezangen opgeno-
men: de Lofzang van Simeon en de Tien Geboden. In de Emder her-
druk van deze 25 psalmen uit 1557 is de zogenoemde Bedezang voor de 
Predikatie toegevoegd. De Emder uitgave met 26 psalmen uit 1559 geeft 
een tweede Onze Vaderlied en ‘Een dancksegghinghe ouer de drye hooft-
stucken onser saligheyt’. In de bundel met honderd psalmen die in 1561 
in Londen verschijnt, zijn nog een Lofzang van Maria en een Lofzang van 
Zacharias opgenomen. Deze negen gezangen staan uiteindelijk ook in het 
complete psalmboek met 150 psalmen uit 1566.106

Zetten we de collectie gezangen van Utenhove op een rij, dan gaat het 
om de volgende reeks:107

 1.  De lofsangk Marie (Luk. 1)

 2.  Dat ghesangk Zacharie (Luk. 1)

 3.  T’ghesangk Simeons (Luk. 2)

 4.  De thien gheboden (Ex. 20)

 5.  De artikelen of hoofdstucken des gheloofs (geloofsbelijdenis)

 6.  T’Ghebedt onses Heeren Iesu Christi (Matth. 6)

 7.   Een ander Composicy des seluen ghebeds, gheparaphraseert (Matth. 6)

 8.  Een danksegghinghe ouer de drye hoofdstucken onser saligheyt 

 9.  Een kurt ghebed voor de predikacy

in: Andrew Pettegree, Emden and the Dutch Revolt. Exile and the Development of Reformed 
Protestantism, Oxford 1992, 252-311. Zie verder over de verschillende uitgaven van Utenhoves 
psalmen Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 247-432; Leaver, ‘Goostly Psalmes & 
Spirituall Songes’, 160-170, 178-189, 258-268; vgl. de inleiding van Jan R. Luth in de uitgave De 
25, 26 en 11 psalmen Utenhove.
105.  Alleen de bundel 11 Ander Psalmen (Emden 1558) en de herdruk ervan in 1559 bevatten 
geen gezangen. Ik laat in deze paragraaf de uitgaven uit 1566 waarin respectievelijk 7 en 38 
psalmen van Utenhove zijn gecombineerd met respectievelijk 7 en 19 gezangen (het zogenoemde 
‘Boskoopse boekje’ en het zogenoemde ‘Londense boekje’) buiten beschouwing. Deze uitgaven 
bevatten behalve een paar gezangen van Utenhove ook gezangen die een andere herkomst 
hebben. Zie voor deze uitgaven Jaco van der Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde 
gelovigen. Beschrijving en poging tot duiding van een onopgemerkt gebleven Nederlands 
liedboekje uit 1566’, Jaarboek voor liturgieonderzoek 30 (2014) 105-136. Ik kom in het volgende 
hoofdstuk op deze uitgaven terug.
106.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 275, 306-307, 315-317, 361-362, 398-399; 
vgl. Van der Knijff, ‘Gereformeerde gezangen in de 16e eeuw’, 8-10.
107.  Weergegeven naar de volgorde en spelling van de editie van 1566.
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Het betreft berijmingen van de 
drie nieuwtestamentische cantica, 
de catechismusliederen van gebod, 
geloof en gebed (tweemaal), een lied 
over de menswording, het sterven 
en de opstanding van Christus, en 
een gebed dat voorafgaand aan de 
preek gezongen kan worden. Voor 
de teksten en melodieën van deze 
gezangen maakt Utenhove gebruik 
van zowel Duitse als Franse bron-
nen.108

I.2.3.3 Lucas de Heere 
Lucas de Heere, in 1534 in Gent 
geboren, werkt als kunstschilder 
en dichter in Antwerpen en in zijn 
geboortestad. Tijdens een werkreis 
naar Frankrijk (1559) komt hij 
onder de bekoring van het werk van 
de Franse dichter Clément Marot. In Gent is hij lid van een van de rede-
rijkerskamers. Van zijn hand verschijnt in 1565 een bundel gedichten: Den 
Hof en Boomgaerd der Poësien. De komst van Alva naar de Nederlanden 
doet De Heere in 1568 besluiten te vluchten uit Gent. Hij komt in Londen 
terecht, waar hij zich aansluit bij de Nederlandse vluchtelingengemeente, 
die hij later dient als ouderling. Na de Pacificatie van Gent in 1576 keert De 
Heere terug naar zijn geboortestad, waar hij nauw samenwerkt met Willem 
van Oranje en Marnix van Sint-Aldegonde. In 1584 sterft De Heere.

Tegelijk met Den Hof en Boomgaerd geeft De Heere in 1565 in Gent 
ook een bundel psalmberijmingen uit: Psalmen Davids.109 De uitgave 
bevat 37 psalmen en acht gezangen. De Heere heeft voor zijn psalmen 
onder andere het Hebreeuws gebruikt, terwijl hij voor de melodieën ge-
bruikgemaakt van ‘de voysen van Marots Psalmen’. Daarmee keert De 
Heere zich tegen de ‘lichtvaerdighe voysen’ van de Souterliedekens en 

108.  De drie cantica, de Tien Geboden en het eerste Onze Vaderlied moeten gezongen worden 
op Geneefse melodieën. De andere vier melodieën hebben een Duitse herkomst. Vgl. voor het 
liturgisch gebruik van een aantal van Utenhoves gezangen het begin van hoofdstuk IV.  
109. Psalmen De Heere 1565. Zie voor deze bundel onder anderen Lenselink, De Nederlandse 
psalmberijmingen, 443-470; Hasper, Calvijns beginsel voor de zang, II, 342-357; Ros, Davids 
soete lier, 49-51; Haug, Der Genfer Psalter, 63-69. 

Afbeelding I.2.3.2.1: Titelpagina van Psalmen 
Utenhove 1566.
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is hij de eerste in de Nederlanden 
die uitsluitend Geneefse melodie-
en gebruikt voor zijn berijmingen. 
Onduidelijk blijft of De Heere in 
1565 de Rooms-Katholieke Kerk 
al de rug heeft toegekeerd.110 
Evenmin is duidelijk of de schilder 
zijn psalmen uitgeeft voor litur-
gisch gebruik.111 Hoewel de voor-
rede van het psalmboek belooft dat 
geprobeerd zal worden om ‘met 
der tijdt de reste int licht te brijng-
hen’, heeft De Heere geen vervolg 
gegeven aan zijn eerste bundel 
psalmberijmingen.

Na de laatste psalm (Psalm 134) 
neemt de dichter de volgende acht 
liederen c.q. gedichten op:112 

 1.  De thien Gheboden Gods (Ex. 20)

 2.  De xij. Articulen des Christen gheloofs (geloofsbelijdenis)

 3.  T’ghebet ons Heeren. Pater noster (Matth. 6)

 4.  De Inghelicke groete. Aue Maria 

 5.  Nunc dimittis seruum tuum Domine (Luk. 2)

 6.  De benedictie voor de Maeltijt  

 7.  Gratie naer de Maeltijdt  

 8.   Den Pater noster uut gheleyt, naer tverstandt der heylighe Doctoren

110.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 449 stelt dat De Heere de psalmbundel voor 
zowel rooms-katholieken als protestanten schreef; Ros, Davids soete lier, 50 neemt aan dat De 
Heere in 1565 nog niet openlijk gebroken heeft met de Rooms-Katholieke Kerk, ‘maar praktisch 
reeds aan de kant der hervormden stond’.
111.  Volgens Luth, Daer wert, 41 was deze berijming ‘er ook niet bijzonder geschikt voor omdat 
die de ene keer te kort, de andere keer te lang was voor de melodie (...) en omdat de Gentse 
berijmer intens zondigde tegen de accentregels’. Vgl. echter Jozef Scheerder, Het Wonderjaar 
te Gent 1566-1567, Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde 
te Gent 36, Gent 2016, 50, 59, die schrijft dat de psalmboekjes die in de zomer van 1566 in Gent 
werden verkocht, waarschijnlijk de psalmen van De Heere zijn geweest. Het zijn volgens hem 
mogelijk ook deze psalmen geweest die tijdens de ‘chanteries’ (optochten waarbij de psalmen 
gezongen werden) zijn gebruikt.
112.  De uitgave is te raadplegen via www.dbnl.org.

Afbeelding I.2.3.3.1: Titelpagina van Psalmen 
De Heere 1565.
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Het gaat om de catechetische gezangen van gebod, geloof en gebed (twee-
maal), het Ave Maria, de Lofzang van Simeon en twee maaltijdliederen. 
Voor de meeste van deze gezangen heeft De Heere, net als bij de psalmen, 
de Franse versie van Marot als voorbeeld gebruikt. Het Ave Maria en de 
laatste drie gedichten hebben geen melodie(aanduiding).113

I.2.3.4 Petrus Dathenus 
De Zuid-Vlaamse predikant 
Petrus Dathenus (ca. 1531-
1588) gaat rond 1550 over tot de 
Reformatie. Na een tijd in Londen 
verbleven te hebben, werkt hij 
vanaf 1555 vooral in Frankfurt 
en de Palts. Tussentijds verblijft 
hij ook in de Nederlanden, waar 
hij zich inzet voor de opbouw van 
de Gereformeerde Kerk. Zo is hij 
betrokken bij de eerste synodes, 
een aantal keer als voorzitter, en 
zorgt hij voor een gereformeerde 
liturgie, een vertaling van de 
Heidelbergse Catechismus (1563) 
en een complete psalmberij-
ming (1566). Na een conflict met 
Willem van Oranje en een gevan-
genschap wijkt Dathenus uit naar Noord-Duitsland, waar hij in 1588 in 
eenzaamheid sterft.114

Met zijn De psalmen Davids (...),115 waarvan het woord vooraf is geda-
teerd op 25 maart 1566 te Frankenthal, sluit Dathenus zich bewust aan bij 

113.  De Tien Geboden, de geloofsbelijdenis, het eerste Onze Vader en de Lofzang van Simeon 
hebben een melodie. Het gaat om vertalingen van de pendant van Marot in het Franse psalter. 
Het Ave Maria en de beide maaltijdliederen zijn ook geïnspireerd op Marots werk, maar hebben 
geen melodie. De herkomst van het laatste gedicht, eveneens zonder melodie, is onduidelijk. Zie 
Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 465-466, die spreekt van het ‘meest intrigerende 
gedicht (...) van de gehele bundel!’
114.  In het volgende hoofdstuk ga ik uitgebreider in op leven en werk van Dathenus.
115.  De psalmen Davids, ende ander lofsanghen, uut den Francoyschen dichte in 
Nederlandschen overghesett, doer Petrum Dathenum. Metgaeders den christelicken 
catechismo, ceremonien ende ghebeden, Heidelberg, Michiel Chiraet, 1566. In 1992 is van 
deze eerste druk een facsimile-uitgave verschenen: De Psalmen Davids door Petrus Dathenus. 
Met Catechismus, Formulieren en Gebeden. Facsimile van de uitgave Heidelberg 1566. Met 
inleidingen door drs. J.N. IJkel en dr. W. van ’t Spijker, Houten 1992.

Afbeelding I.2.3.4.1: Titelpagina van Dathenus 
1566d.
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de Reformatie zoals die onder invloed van Calvijn in Genève gestalte had 
gekregen. Hij vertaalt daarom de Franse psalmen van Marot en De Bèze 
op de Geneefse melodieën direct in het Nederlands. Zijn bundel, veelvul-
dig bekritiseerd vanwege de literaire gebreken, zal voor de twee eeuwen 
die volgen het officiële psalmboek van de Gereformeerde Kerk zijn.116

Dathenus voegt in 1566 aan de 150 berijmde psalmen zeven gezangen 
toe, ‘ander lofsanghen’, zoals de titelpagina zegt. Het zijn de volgende 
lofzangen:117

 1.  Die tien gheboden des Heeren (Ex. 20)

 2.  Den Lofsangh Zachariae (Luk. 1) 

 3.  Een Lofsangh der Ionckfrauvven Mariae (Luk. 1)

 4.  De Lofsangh van Simeon ( Luk. 2)

 5.   Symbolvm Apostolorvm. Dat is, Een korte bekentenisse des vvaeren 

Christlicken gheloofs (geloofsbelijdenis)

 6.  Dat Ghebedt onses Heeren Iesu Christi (Matth. 6)

 7.  Een kort Ghebedt voor de Predicatie. Ian Wtenhove

Het gaat om de drie nieuwtestamentische cantica, de catechismusliederen 
van gebod, geloof en gebed, en het gebed voor de preek van Utenhove. Bij 
een paar gezangen kan Dathenus een Frans origineel vertalen, de andere 
neemt hij van anderen over of vervaardigt hij zelf.118

I.2.3.5 Marnix van Sint-Aldegonde
De Zuid-Nederlandse edelman Philips van Marnix, heer van Sint-
Aldegonde (1540-1598), speelt een belangrijke rol in de Nederlanden aan 
het begin van de Opstand. Als schrijver keert hij zich tegen de Rooms-
Katholieke Kerk. Vanaf 1571 is hij in dienst van Willem van Oranje en 
treedt hij op als diens gezant en legeraanvoerder. Vanaf 1583 is Marnix 
burgemeester van Antwerpen. Als die stad in 1585 in Spaanse handen 
valt, trekt Marnix zich terug op zijn kasteel bij Souburg (Walcheren), 
waar hij zich toelegt op studie, schrijven en vertalen. In 1594 krijgt hij 
van de Staten-Generaal de opdracht de Bijbel te vertalen. Om die reden 
gaat hij in 1595 in Leiden wonen, waar hij in 1598 sterft.119

116.  Zie voor de psalmberijming van Dathenus onder andere Theodorus Ruys, Petrus Dathenus, 
Utrecht 1919, 226-242; Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 493-564; Hasper, Calvijns 
beginsel voor de zang, II, 388-412; Ros, Davids soete lier, 68-99; Haug, Der Genfer Psalter, 69-
76. 
117.  Dit psalmboek is te raadplegen via www.dbnl.org.
118.  Dat laatste is een hypothese. In het volgende hoofdstuk ga ik uitgebreid in op deze kwestie.
119.  Zie over Marnix W. Bergsma, ‘Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde’, in: BLGNP, 
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Marnix is ook actief als dichter. Lange tijd werd het Wilhelmus, het 
Nederlandse volkslied, aan hem toegeschreven. In dezelfde periode als 
waarin het Wilhelmus verschijnt, rond 1568, werkt Marnix al aan zijn 
berijming van de psalmen, rechtstreeks vanuit het Hebreeuws. In 1580 
komt in Antwerpen zijn complete psalmboek uit: Het boeck der psalmen 
Davids.120 Marnix blijft werken aan zijn psalmberijmingen. De tweede 
druk van zijn psalmboek, die in 1591 in Middelburg verschijnt, kan zelfs 
gezien worden als een compleet nieuwe berijming.121 Ook na 1591 blijft 
Marnix tot zijn dood aan de psalmen schaven. In de derde druk van zijn 
berijming, die postuum in 1617 in Leiden wordt uitgegeven in een editie 
waarin Marnix’ psalmen naast die van Dathenus staan, zijn de correcties 
van de laatste jaren verwerkt.122

In de eerste editie van 1580 voegt Marnix aan de 150 psalmen de vol-
gende tien gezangen toe: 

 1.   De thien Gheboden des Heeren na de waerheyt des Hebreisschen textes 

ouergheset (Ex. 20)

 2.   De thien Gheboden na de oude gewoonlijcke wyse van P. Datheno uyt den 

Franchoyse ouer ghesett (Ex. 20) 

 3.   Het ghebet onses Heeren nae de waerheyt des Griecxschen textes Matth. int 

vj. ende Luc. int xi. vers .ix. (Matth. 6)

 4.   Het selue Ghebet breeder uytgheleght uyt den hooghduytschen in de 

Nederlantsche sprake ouerghesett door Jan Wtenhoue (Matth. 6)

 5.   De Artijckelen des Christelijcken gheloofs oock op de wyse des xxiij. Psalms 

(geloofsbelijdenis)

 6.   De selue Artijckelen des gheloofs uyt den hoochduytsche in onse 

Nederlantsche sprake by Joannem Wtenhoue ouergheset (geloofsbelijdenis)

 7.  Den Lofsang Marie (Luk. 1)

 8.  De Lofsang Zacharie (Luk. 1)

 9.  De Lofsang Symeonis (Luk. 2)

 10.  Een corte Ghebet voor de Predicatie. Door Jan Wtenhove

Hij neemt gezangen van gebod, gebed en geloof uit Dathenus’ psalmboek 
over, maar geeft van alle drie ook een nieuwe variant. Het gebed voor 

deel 5 (2001) 356-360.
120.  Psalmen Marnix 1580.
121.  Psalmen Marnix 1591.
122.  Dathenus 1617b. Zie voor de psalmberijming van Marnix onder andere Hasper, Calvijns 
beginsel voor de zang, II, 413-430; J. de Gier, Marnix van St. Aldegonde: ‘Tolk der bybeltaal’. 
Kerklied en kerk bij Marnix, Apeldoorn 1998, 39-75; Ros, Davids soete lier, 100-119; Haug, Der 
Genfer Psalter, 77-85.
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de preek ontleent hij eveneens aan 
Dathenus’ psalmboek. Van de drie 
nieuwtestamentische cantica geeft 
hij een nieuwe versie.123

Tussen 1580 en 1591 verandert 
Marnix van inzicht ten aanzien van 
de gezangen. In zijn ‘Voirrede ende 
waerschouwinge’ legt hij uit dat hij 
alleen nog maar ‘Schriftuerlijcke 
heylige Lofsanghen’ aan wil bie-
den: alleen gezangen die recht-
streeks aan de Bijbel ontleend zijn. 
Het boeck der heylige schriftuer-
lijcke lofsangen dat in de tweede 
editie achter de psalmen staat, telt 
vijftien oud- en nieuwtestamen-
tische lofzangen, waaraan de Tien 
Geboden, het Onze Vader en de 
geloofsbelijdenis zijn toegevoegd. 
In de derde druk uit 1617 worden 

deze gezangen opnieuw als Het boek der heylige schriftuerlicke lofsan-
gen, met afzonderlijk titelblad, achter de psalmen opgenomen. Het gaat 
om de volgende gezangen:124

 1.   Het eerste lofsanck mosis / Het Lofsanck Marie des Susters Aarons (Ex. 15)125

 2.   Het tweede Lofsang Mosis (Deut. 32)

 3.  Het Lofsanck van Debora (Richt. 5)

 4.  Het Lofsang van Anna Samuelis moeder (1 Sam. 2)

 5.  Het Lofsanck Davids (2 Sam. 7)

123.  In hoofdstuk IV ga ik uitgebreider op de gezangen van Marnix in.
124.  De uitgave is te raadplegen via www.dbnl.org. De laatste drie gezangen staan voor Marnix 
los van de andere lofzangen, getuige zijn ‘Voirrede’: ‘So hebben wy geraetsaem gevonden de 
Psalmen ende de Schriftuerlijcke Lofsangen, uyt den ouden ende nieuwen Testamente getoghen 
mitsgaders het ghebedt des Heeren, de thien Gheboden, ende het Christelijcke ghelooue naeckt 
ende bloot ende sonder eenighe andere wijtloopige glosen in haren natuerlijcken sin te laten, soo 
vele als het den aert ende gelegentheyt des dichtens lijden can, lieuer dan dat wy eenighe andere 
gebeden ofte breeder uyt legghinge (diemen Paraphrases noemt) daer by wilden voegen.’ Dat 
neemt niet weg dat Marnix bij de Tien Geboden en het Onze Vader evengoed heel nauw aansluit 
bij de Bijbeltekst, en bij de geloofsbelijdenis dicht bij de tekst van het Apostolicum blijft. Ook 
deze laatste drie zijn dus anders, ‘Bijbelser’ dan de gelijknamige liederen uit 1580. 
125.  Dit laatste lied, dat slechts vier regels telt, wordt in het register bij het eerste lied gevoegd; 
het heeft ook geen aparte melodieaanduiding. 

Afbeelding I.2.3.5.1: Titelpagina van Psalmen 
Marnix 1580.
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 6.  Het Lofsang Salomonis (1 Kon. 8)

 7.  Het eerste Lofsang des Propheten Iesaie (Jes. 5)

 8.  Het tweede Lofsang Iesaie (Jes. 25)

 9.  Dat derde Lofsang des Propheten Isaie (Jes. 26)

 10.  Het Lofsang des Conincks Ezechie (Jes. 38)

 11.  De Prophecije van het lijden Christi (Jes. 53)

 12.   Het gebet Danielis des Propheten (Dan. 9). Uyt het negende Capittel sijner 

prophecijen

 13.  Het Lofsang des Propheten Ionas (Jona 2)

 14.  Het Lofsang des Propheten Abacuc (Hab. 3)

 15.  Het Lofsang Marie (Luk. 1)

 16.  Het Lofsang Zacharie, des Vaders Ioannis des Doopers (Luk. 1)

 17.   Het Lofsanck der schare der Engelen die den Schaep herderen by nachte 

verschenen (Luk. 2,14)

 18.   Het Lofsang Simeonis (Luk. 2)

 19.   DE THIEN GEBODEN DES HEEREN, nae der Hebreïssche waerheyt ten 

allernaesten uytgelegt (Ex. 20)

 20.   Het heylig Gebet dat ons de Heere Iesus selve geleert heeft (Matth. 6)

 21.   De twaelf Artijckelen des Christelijcken geloofs, welck is een cort begrijp der 

Apostolisscher leere, uyt haere schriften getogen (geloofsbelijdenis) 

Voor een groot deel betreft het hier de oud- en nieuwtestamentische 
cantica die we in de middeleeuwse psalteria tegenkomen en waarvan de 
meeste ook in de Souterliedekens van 1540 staan. Marnix neemt ech-
ter een aantal van die middeleeuwse cantica niet op,126 terwijl hij andere 
Bijbelgedeelten wel berijmt.127 Bij de oudtestamentische cantica maakt 
Marnix in 1591, kortom, eigenzinnige keuzes.128

126.  Het lied van Jesaja (Jes. 12), het lied van de drie jongemannen (Dan. 3) en het Te Deum. Bij 
de laatste twee zal de reden zijn dat ze respectievelijk een apocriefe en niet-Bijbelse tekst hebben.
127.  Het lied van Debora (Richt. 5), het lied van David (2 Sam. 7), het lied van Salomo (1 Kon. 
8), andere liederen van Jesaja (Jes. 5, Jes. 25, Jes. 26, Jes. 53), het lied van Daniël (Dan. 9) en 
het lied van Jona (Jon. 2. Van deze Bijbelgedeelten staan twee liederen van Jesaja (Jes. 5 en Jes. 
26) en het lied van Jona wel in bovengenoemde bundel ‘Oden’ uit de vijfde eeuw. Het lied van 
Debora (Richt. 5) is in de geschiedenis van de westerse kerk wel hier en daar bekend als canticum. 
De liederen van David, Salomo, Jesaja (Jes. 25, Jes. 53) en Daniël (Dan. 9) echter niet. Zie het 
overzicht bij Jenny, ‘Cantica’, na 624.
128.  Interessant is in dit verband de vergelijking tussen Marnix’ selectie cantica uit 1591 met 
de genoemde bundel Les Saincts Cantiques van Théodore de Bèze (leermeester van Marnix) uit 
1595. De Bèze berijmt in tegenstelling tot Marnix wél Deuteronomium 26, 2 Samuël 1, 2 Samuël 
23 en Jesaja 12 maar neemt niet de liederen van David, Salomo, Jesaja (Jes. 25 en 53) en Daniël 
op. Ik wijs nog op het gegeven dat Marnix’ lofzangen in 1616 worden opgenomen in een kerkboek 
dat in Bremen is uitgegeven. Het betreft een Nedersaksisch liedboek dat op verzoek van graaf 
Enno III van Oost-Friesland door de gereformeerde predikant Ritzius Lucas uit Emden wordt 
samengesteld. Lucas vertaalt de psalmen van Lobwasser uit het Duits, de lofzangen van Marnix 
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I.2.3.6 Balans
Bovenstaande psalmberijmingen, die in de periode 1540-1600 in de 
Nederlanden worden gepubliceerd, tellen alle, net als in de traditie van 
het Franse psalter, een kleine of grotere collectie gezangen. Brengen we 
in kaart om welke gezangen het in totaal gaat, dan komen we tot de vol-
gende reeks van 29 liederen:
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Lied van Mozes (Ex. 15)
Lied van Mozes (Ex. 32)
Lied van Debora (Ri. 5)
Lied van Hanna (1 Sam. 2)
Lied van David (2 Sam. 7)
Lied van Salomo (1 Kon. 8)
Lied van Jesaja (Jes. 5)
Lied van Jesaja (Jes. 12)
Lied van Jesaja (Jes. 25)
Lied van Jesaja (Jes. 26)
Lied van Hizkia (Jes. 38)
Lied van het lijden van Christus (Jes. 53)
Lied van Daniël (Dan. 9)
Lied van Jona (Jon. 2)
Lied van Habakuk (Hab. 3)
Lied van de drie jongemannen (Dan. 3)
Ave Maria
Lied van Maria (Luk. 1)
Lied van Zacharias (Luk. 1)
Lied van Simeon (Luk. 2)
Lied van de engelen (Luk. 2)
Onze Vader (Matth. 6) 2x 2x 2x
Tien Geboden 2x
Credo 2x 2x
Te Deum
Dankzegging drie hoofdstukken
Bedezang voor de Predikatie
Gebed voor de maaltijd 
Gebed na de maaltijd

Tabel I.2.3.6.1: Gezangen in Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw.

uit het Nederlands en Duitstalige liederen van Luther en anderen in het Nedersaksisch. Zie 
Bakker, ‘Van U komt, HEER’, 68-70.
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Wat in dit overzicht opvalt, is dat er een kerncollectie is van zes liederen 
die in alle (of in vijf van de) zes bundels voorkomen: de drie nieuwtes-
tamentische cantica en de drie catechetische gezangen van gebed, gebod 
en geloof. De Bedezang voor de Predikatie volgt met drie vermeldingen 
daarna. Vijf oudtestamentische cantica en het Ave Maria komen twee-
maal voor. De overige zestien liederen (twaalf cantica, het Te Deum, de 
dankzegging over de drie stukken en de beide maaltijdliederen) hebben 
maar één vermelding. 

In de vorige paragraaf zagen we dat in de traditie van het Franse psal-
ter de Lofzang van Simeon en de Tien Geboden en in mindere mate het 
Credo, het Onze Vader en de maaltijdliederen het kernrepertoire vormen. 
In de Nederlanden leggen de psalmberijmers dus, met name doordat zij 
de lofzangen van Maria en Zacharias opnemen, een eigen accent, dat ech-
ter aansluit bij de middeleeuwse traditie van de psalteria. Het gebed voor 
de preek, een vrij lied, is een volstrekt nieuw element vergeleken met de 
middeleeuwen en ook vergeleken met het Franse psalter. 

De psalmberijming van Dathenus, die in het vervolg van dit boek nog 
meer aandacht zal krijgen, vormt in het geheel van de zestiende-eeuwse 
Nederlandse psalmberijmingen op het punt van de gezangen geen uit-
zondering. Wel valt op dat Dathenus (en in zijn kielzog Marnix in 1580) 
zich in principe beperkt tot de kerncollectie van de drie nieuwtestamen-
tische cantica en de drie catechismusliederen. Alleen het gebed voor de 
preek valt als vrij lied in de berijming van Dathenus enigszins uit de toon. 
De andere cantica en gezangen uit de psalteria, waarvoor in de zestien-
de eeuw onder gereformeerden wel degelijk ruimte blijkt te zijn, blijven 
bij Dathenus (vooralsnog) ongebruikt. Doordat zijn berijming vanaf het 
eind van de zestiende eeuw het alleenrecht in de Gereformeerde Kerk 
krijgt, raken Nederlandse gereformeerden in principe vertrouwd met 
slechts een kleine selectie van de collectie cantica en andere gezangen die 
in de zestiende eeuw in omloop zijn. Marnix doet in 1591 nog een poging 
om ook de andere cantica voor het voetlicht te brengen, maar zijn inspan-
ningen blijken tevergeefs.
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I.3 Conclusie
De psalmberijming van Dathenus uit 1566, waarin hij naast psalmen 
ook een reeks lofzangen opneemt, staat niet op zichzelf, zo is in dit 
hoofdstuk duidelijk geworden. De keuzes die hij ten aanzien van de 
gezangen maakt moeten gezien worden tegen de achtergrond van een 
eeuwenlange traditie (Vroege Kerk en middeleeuwen) en zijn gro-
tendeels te verklaren vanuit zijn oriëntatie op de kerkliedtraditie van 
Genève. Daarbij valt Dathenus vergeleken bij contemporaine psalmbe-
rijmingen niet uit de toon.

Vanuit de traditie van Vroege Kerk en middeleeuwen zijn drie lijnen 
van belang. Allereerst de aandacht voor en het liturgisch gebruik van de 
oden of cantica: poëtische teksten uit met name het Oude Testament die 
een vergelijkbare rol vervullen als de Bijbelse psalmen. Vervolgens de 
traditie van de oudkerkelijke hymnen, waarvan vooral de avondhymne 
Christe qui lux es et dies na 1566 een rol zal spelen in het Nederlandse 
gereformeerde protestantisme. De derde lijn is die van de catechetische 
liederen: enerzijds de misgezangen van geloof (Credo) en gebed (Onze 
Vader), anderzijds de traditie van het geestelijk lied in de volkstaal waar-
in behalve berijmingen van psalmen en cantica ook berijmingen van het 
Onze Vader en van de Tien Geboden (Decaloog) worden gemaakt. In de 
middeleeuwse psalteria, die door de geestelijken worden gebruikt tij-
dens de gebedsmomenten in kerk en klooster, komen de teksten van al 
deze categorieën (cantica, hymnen, catechetische teksten) terug.

Tegen deze achtergrond is het verklaarbaar dat in de calvinistische 
Reformatie in de zestiende eeuw behalve voor psalmen ook ruimte is 
voor cantica en catechismusliederen. Hoewel in het complete Geneefse 
Psalter van 1562 alleen de Lofzang van Simeon en de Tien Geboden zijn 
opgenomen, is er in de bredere traditie van het Franse psalter sprake 
van een grotere collectie gezangen. Daaronder bevinden zich behalve 
Bijbelse cantica en catechismusliederen ook maaltijdliederen en oud-
kerkelijke gezangen.

In de Nederlandse psalmberijmingen uit de zestiende eeuw, van de 
Souterliedekens en Lucas de Heere tot Utenhove, Dathenus en Marnix 
van Sint-Aldegonde, is altijd sprake van een collectie gezangen. Die 
kan uitgebreid zijn, zoals in de tweede editie van Marnix’ psalmboek 
uit 1591. Die kan ook bescheiden van omvang zijn, zoals in Dathenus’ 
psalmboek van 1566. Bij alle variatie komt echter een kerncollectie 
steeds terug: de drie nieuwtestamentische lofzangen van Zacharias, 
Maria en Simeon en de drie gezangen van gebod (Tien Geboden), geloof 
(Symbolum Apostolorum) en gebed (Onze Vader). Het is deze selectie 
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die Dathenus in 1566 opneemt, aangevuld met de Bedezang voor de 
Predikatie: een lied dat zowel gezien de traditie van Vroege Kerk en 
middeleeuwen als vergeleken met de traditie van het Geneefse Psalter 
een novum is. 
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De lofzangen in het psalmboek van 
Dathenus (1566)

Het psalmboek van Petrus Dathenus uit 1566, met daarin 150 psalmen en 
zeven gezangen, staat niet op zichzelf, zo zagen we in het vorige hoofd
stuk. Wél legt Dathenus met de reeks lofzangen die hij opneemt een eigen 
accent. In dit hoofdstuk ga ik dieper in op deze psalmberijming, die zoals 
gezegd de kerkliedtraditie van de Gereformeerde Kerk in de Nederlanden 
eeuwenlang stempelt. Het gaat mij dan vooral om de collectie ‘ander lof
sanghen’ die Dathenus in zijn berijming opneemt. De vraag die daarbij 
centraal staat, is waar Dathenus deze zeven gezangen vandaan haalt en 
waarom hij juist deze reeks opneemt. 

Allereerst beschrijf ik het ontstaan van de psalmberijming van 
Dathenus (paragraaf II.1). Daarbij ga ik in op de bronnen die hij gebruikt 
en de werkwijze die hij hanteert. Vervolgens zoom ik in op de collectie 
lofzangen die achter Psalm 150 is opgenomen (II.2). Hoe wordt deze col
lectie in het geheel van het psalmboek gepresenteerd? Wat is er te zeggen 
over de herkomst van de gezangen die Dathenus opneemt? En hoe gaat 
hij daarbij te werk? In de volgende paragraaf (II.3) zoek ik naar een ant
woord op de vraag hoe de gezangencollectie van Dathenus zich verhoudt 
tot het zogenoemde ‘Boskoopse boekje’ uit 1566, waarin de teksten van 
de zeven lofzangen zijn afgedrukt. Tot slot (II.4) bekijk ik de zeven ‘ander 
lofsanghen’ in het bredere perspectief van de liedtradities die Dathenus 
(mogelijk) kent. 

Ik wijs erop dat ik in dit hoofdstuk niet uitvoerig inga op elk afzonder
lijk gezang van Dathenus’ collectie in 1566. In hoofdstuk VII beschrijf ik 
de herkomst en ontwikkeling van elk van de ‘Eenige Gezangen’ van 1773. 
Daarbij komt, voor de gezangen die het betreft, ook de situatie van 1566 
aan de orde. 
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II.1 Dathenus’ psalmberijming van 1566
Petrus Dathenus publiceert zijn psalmberijming in het voorjaar van 
1566, als hij als predikant van een Nederlandse vluchtelingengemeente 
in het Duitse Frankenthal, in de Palts, verblijft. Hieronder bespreek ik het 
ontstaan van dit psalmboek.

II.1.1 Ontstaan 
Dathenus wordt in de periode tus
sen 1530 en 1532 in MontCassel 
in ZuidVlaanderen geboren. Hij 
komt al jong in het karmelieten
klooster van Ieper terecht, waar 
hij overgaat tot het calvinisme. Hij 
treedt als prediker van de nieuwe 
leer op in onder andere Kortrijk en 
Poperingen. In 1550 ziet hij zich 
genoodzaakt uit te wijken naar 
Engeland, waar hij deel uitmaakt 
van de Nederlandse vluchtelin
gengemeente in Londen, die in 
1550 van koning Edward VI een 
eigen kerkgebouw heeft gekregen. 
Onder het bewind van Maria Tudor 
(15531558) verlaat Dathenus eind 
1553 of begin 1554 Londen en 
komt naar alle waarschijnlijkheid 
net als veel andere Nederlandse 
vluchtelingen in de Duitse havenstad Emden terecht. Niet lang daarna, 
in de zomer van 1555, vertrekt Dathenus naar Frankfurt am Main, in de 
Duitse deelstaat Hessen, waar hij waarschijnlijk in september van dat 
jaar wordt bevestigd tot predikant van de Nederlandse vluchtelingen
gemeente die daar wordt geïnstitueerd. Ruim zes jaar werkt Dathenus 
in Frankfurt, tot hij en zijn gemeente in maart 1562 vertrekken en via 
Emden in juni van dat jaar terechtkomen in het gebied van keurvorst 
Friedrich III van de Palts. Deze wijst hun twee augustijnenkloosters bij 
Worms toe, waar de vluchtelingen zich vestigen en waar de kerkelijke en 
burgerlijke gemeente Frankenthal ontstaat.1 

1.  Voor de biografie van Petrus Dathenus (ca. 15311588) zijn we nog altijd voornamelijk 
aangewezen op de dissertatie van de gereformeerde predikant Theodorus Ruys (18901953) uit 
1919: Petrus Dathenus, Utrecht 1919. Een tweede druk verscheen in 1988 in Houten, met een 

Afbeelding II.1.1.1: Portret van Dathenus uit de 
achttiende eeuw, toegeschreven aan Jan Maurits 
Quinkhard.
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In Frankenthal publiceert Dathenus in het voorjaar van 1566 zijn psalmberij
ming; het woord vooraf is gedateerd op 25 maart 1566. De berijming maakt 
deel uit van een tamelijk compleet kerkboek: behalve 150 berijmde psalmen 
en een reeks lofzangen zijn ook Dathenus’ vertaling van de Heidelbergse 
Catechismus (1563), liturgische formulieren voor doop, belijdenis, avond
maal en huwelijk en een aantal christelijke gebeden opgenomen.2

Aanleiding voor Dathenus om een psalmboek op de markt te bren
gen, is dat in 1562 in Genève de complete editie van het Franse psalter is 
verschenen. Hij stelt dat de Nederlandse gereformeerden met de evange
lische kerken in Frankrijk ‘eendrachtigh’ zijn ‘in der leere, ende ceremo
nien’ en dat hij daarom graag ziet dat ze ‘in den sangh der Psalmen, hen 
oock mochten ghelyck sijn’, schrijft hij in 1566 in de voorrede.3 Daarom 
kiest hij ervoor om een Nederlandse vertaling te maken van het Franse 
psalter. Een mogelijk nog belangrijker reden is echter Dathenus’ onvre
de met de berijming van Jan Utenhove. De psalmen van deze Londense 
ouderling worden vanaf 1550 door de Nederlandse vluchtelingen tijdens 
hun erediensten gebruikt.4 Maar Dathenus laat al in de tijd dat hij nog in 

voorwoord van W. van ’t Spijker. Na Ruys is het vooral de VUhoogleraar Doede Nauta (1898
1994) geweest die meermalen over de biografie van Dathenus publiceerde. Zie onder andere D. 
Nauta, ‘Petrus Dathenus’, BLGNP 4 (1998) 110114; idem, ‘Enige bijzonderheden met betrekking 
tot Petrus Datheen’, NAK 63 (1983) 3641 en NAK 68 (1988) 3035. Vgl. het oudere lemma 
‘Dathenus’ in BWPGN, deel 2 (19081918) 383401. Gustav Adolf Benrath, ‘Petrus Dathenus 
(15311588) und seine Bedeutung für die Pfalz’, Blätter für pfälzische Kirchengeschichte und 
religiöse Volkskunde 79 (2012) 369399 biedt ten opzichte van Ruys een aantal nieuwe gegevens. 
Hij meldt onder andere op basis van gegevens uit het stadsarchief van Frankfurt dat Dathenus’ 
vrouw geen Benedicta heette, zoals Ruys stelt, maar Robertha. Vgl. het biografisch deel in de 
recente studie van Tobias Schreiber, Petrus Dathenus und der Heidelberger Katechismus. Eine 
traditionsgeschichtliche Untersuchung zum konfessionellen Wandel in der Kurpfalz um 1563, 
Göttingen 2017, 3388.
2.  Zie de facsimileuitgave van de editie van Dathenus’ psalmboek die in 1566 in Heidelberg 
verscheen: De Psalmen Davids door Petrus Dathenus. Met Catechismus, Formulieren en 
Gebeden. Facsimile van de uitgave Heidelberg 1566. Met inleidingen door drs. J.N. IJkel en dr. 
W. van ’t Spijker, Houten 1992. In deze uitgave heeft IJkel een inleiding over ‘Het Psalmboek van 
Datheen’, a.w., 536. Van ’t Spijker schrijft over ‘De Catechismus in het Psalmboek van Datheen 
(1566)’, a.w., 3764.
3.  Zie de voorrede in Psalmen Davids Dathenus 1566. De aansluiting bij de Franse 
geloofsgenoten komt ook tot uitdrukking in het feit dat Dathenus behalve zijn eigen voorrede 
ook het woord vooraf van Calvijn (ondertekend: Genève, 10 juni 1543) uit het Franse psalmboek 
in vertaling opneemt. S.J. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens 
tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk, Assen 1959, 518 stelt dat Dathenus 
zich met zijn oriëntatie op Frankrijk ook distantieert van de lutheranen die het hem en zijn 
gemeente in Frankfurt nogal moeilijk hadden gemaakt.
4.  De vluchtelingen gebruiken in Londen, en later ook in Emden en op andere plaatsen, de 
liturgie die Marten Micron in De christlicke ordinancien geeft. Daarin worden de psalmen 
van Utenhove voorgeschreven. Zie de uitgave van de orde van Micron: W.F. Dankbaar, 
Marten Micron. De christlicke ordinancien der Nederlantscher ghemeinten te Londen 
(1554), ’sGravenhage 1956. Het gaat bij Microns liturgie om een beknopte weergave in het 
Nederlands van de liturgie die Johannes a Lasco in Londen had ontwikkeld en die later, in 1555, 
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Frankfurt verblijft aan drukker Gilles van der Erven in Emden weten dat 
hij moeite heeft met Utenhoves psalmen. Met name de taal die Utenhove 
bezigt stuit bij Dathenus op verzet. Dat is de reden dat hij rond 1558 een 
brief stuurt naar Van der Erven waarbij hij ook een aantal berijmingen 
van zichzelf meestuurt: het eerste signaal dat we hebben van Dathenus’ 
activiteit als psalmberijmer.5 

Wanneer Dathenus precies begint met de klus om alle 150 psalmen 
vanuit het Frans te vertalen, is onduidelijk. Vermoedelijk in de zomer van 
1564.6 Mogelijk wil hij Utenhove vóór zijn, die in 1561 in Londen zijn 
Hondert psalmen Davids publiceert en daarin aankondigt dat hij hoopt 
snel in de gelegenheid te zijn ook de resterende psalmen te kunnen leve
ren.7 In ieder geval schrijft Dathenus in zijn voorrede dat volgens hem de 
psalmen nog nooit allemaal ‘bequaemelick’ zijn berijmd om ‘stichtelick’ 
in de gemeenten gezongen te kunnen worden.8 Zijn psalmboek komt dan 
ook ruim vijf maanden eerder op de markt dan het complete psalter van 
Utenhove, dat in september 1566 postuum in Londen verschijnt.9

in Frankfurt als Forma ac Ratio werd uitgegeven. Microns ordinantie werd in 1554 bij Van der 
Erven in Emden uitgegeven ten behoeve van de Nederlandse vluchtelingen die in Emden waren 
terechtgekomen. Over het liturgisch gebruik van Utenhoves psalmen in Londen, zie onder 
paragraaf II.4.2.
5.  We zijn hierover geïnformeerd door een brief die Godfried van Wingen, een medewerker 
van Utenhove, op 6 juni 1558 aan Utenhove schrijft. Zie voor de bewuste passage uit deze brief 
Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 370, 514. Dathenus’ kritiek richt zich op het feit 
dat in de uitgaven van Utenhoves psalmen die in Emden uitkomen God niet langer met ‘Ghy’ 
maar met ‘Du’ wordt aangesproken. Zie over deze en andere taalkwesties uitvoerig F. Pijper, 
Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken, Leiden 1883, 125129, 213235. Vgl. Lenselink, a.w., 
370373, 514518, die de vraag opwerpt of Dathenus enkele proeven van eigen hand naar Van der 
Erven stuurde, of ‘slechts correcties op psalmen van Utenhove?’ Hij zou mogelijk een voorbeeld 
van zo’n verbetering hebben gevonden in de bundel Veelderhande gheestelicke Liedekens, die 
Van der Erven in 1558 publiceert. Daarin staat een berijming van Psalm 103 ‘die zoveel aan 
Utenhove heeft ontleend, dat ze gemakkelijk als een “verbetering” van diens lied kan worden 
opgevat’, aldus Lenselink. Het ‘volkse idioom’ en met name het karakter van de stoplappen en het 
vreemde woord in het rijm vindt Lenselink in de latere psalmen van Dathenus terug.
6.  Zo Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 495, 516. Volgens hem moeten we denken 
aan een druktermijn van drie maanden, zodat Dathenus eind 1565 het werk klaar moet hebben 
gehad waaraan hij uiterlijk anderhalf jaar gewerkt heeft. Marnix van SintAldegonde zal in 1591 
schrijven dat Dathenus tijdens zijn leven vaak heeft ‘bekent’ dat hij zijn psalmberijming ‘met 
grooter haesten ghemaeckt’ heeft. Zie voor het citaat Lenselink, a.w., 517, noot 4.
7.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 370.
8.  Zie de voorrede in Psalmen Davids Dathenus 1566: ‘Ten anderen daerom, dat die Psalmen 
alle (mynes wetens) noyt bequaemelick sijn ouerghesettet, om stichtelick in der Ghemeynten te 
singhen.’ Ook hebben anderen die de psalmen gedeeltelijk hebben vertaald (schrijf: Utenhove) 
volgens Dathenus uitdrukkelijk aangegeven dat niemand aan hun werk moet zitten; wie iets 
wil doen, moet maar opnieuw beginnen. Dat is inderdaad wat Utenhove in 1561 in zijn Hondert 
Psalmen Davids aangeeft.
9.  Volgens Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 403 heeft Utenhove tot zijn dood 
gewerkt aan de voltooiing van zijn psalmboek. Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 
261266 laat echter zien dat Utenhove al in de zomer van 1563 in zijn testament spreekt over het 
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II.1.2 Eerste druk 
In 1566 verschijnt direct een aantal edities van Dathenus’ psalmboek op 
de markt. Daarvan zijn er vijf bewaard gebleven. Drie van deze edities zijn 
anonieme uitgaven (drukker en plaats van uitgave worden niet vermeld), 
één noemt Merten Wendelen als drukker (met ‘Buyten London’ als plaats
aanduiding), de vijfde staat op naam van Michiel Chiraet in Heidelberg. Uit 
boekwetenschappelijk onderzoek is inmiddels gebleken dat één anonieme 
editie gedrukt is bij Gislenus Manilius in Gent, terwijl Merten Wendelen 
de schuilnaam is van Simon Steenberch te Deventer.10 Alle vijf edities uit 
1566 zijn voorzien van muzieknotatie bij elke eerste strofe.11

De volgorde en onderlinge afhankelijkheid van deze edities uit 1566 
zijn moeilijk te bepalen.12 In het onderzoek is daarom vaak de vraag 
aan de orde geweest welk uitgave als de eerste druk moet worden be
schouwd. Inmiddels is er onder onderzoekers consensus over de these 
dat de Heidelbergse editie van Michiel Chiraet de oorspronkelijke edi
tie is. Het belangrijkste argument daarvoor is dat het voor de hand ligt 
dat Dathenus, die in Frankenthal verblijft, zijn manuscript aanbiedt bij 
de dichtstbijzijnde drukker in Heidelberg, bij wie hij ook kort daarvoor 
zijn vertaling van de Heidelbergse Catechismus heeft uitgebracht.13 
Vervolgens zullen andere drukkers het nieuwe psalmboek, dat niet 
auteurs rechtelijk beschermd was, hebben nagedrukt.14

In dit onderzoek sluit ik me aan bij de consensus in het onderzoek. Voor 

complete psalter. Utenhove sterft op 6 januari 1566. Zijn psalmboek wordt postuum uitgegeven 
door zijn medewerker Godfried van Wingen.
10.  Zie de nummers 1 tot en met 5 in de lijst van Willem Heijting, ‘De psalmberijming van 
Petrus Dathenus: lijst van edities, 156685’, bijlage bij: idem, ‘De psalmberijmingen en het 
‘particulier interest’ van de boekverkopers’, in: idem, Profijtelijke boekskens. Boekcultuur, geloof 
en gewin. Historische studies, Hilversum 2007, 124142, daar 134142.
11.  Vgl. Jan Roelof Luth, “Daer wert om ’t seerste uytgekreten...”. Bijdragen tot een 
geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme, 
1550-1852, twee delen, Kampen 1986, 46, die ten onrechte stelt dat de Heidelbergse editie een 
uitgave zonder muzieknotatie is. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 503 noemt een 
uitgave die Isaac le Long in 1744 gekend heeft en die volgens de titel ‘sonder Nooten’ zou zijn 
uitgevoerd. Volgens Le Long was het de ‘Aller eerste Druk, ongemeen Raar’. Lenselink oppert 
de mogelijkheid dat Chiraet behalve de uitgave met muzieknotatie ook een teksteditie van 
Dathenus’ psalmen heeft bezorgd. Zolang deze uitgave niet wordt gevonden, blijft het gissen.
12.  Alleen de Deventer uitgave is nader gedateerd: ‘Anno 1566 / den 2. dach Nouember’.
13.  Zie voor de discussie uitgebreid Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 497511. J.I. 
Doedes stelde al in 1876 dat de Heidelbergse druk als eerste beschouwd moet worden. Lenselink 
valt hem daarin bij. Latere onderzoekers als Jan R. Luth, Willem Heijting, A. Ros en Arie 
Eikelboom sluiten zich daarbij aan. Op basis van deze consensus hebben J.N. IJkel en W. van ’t 
Spijker in 1992 bovengenoemde facsimileuitgave van de Heidelbergse editie verzorgd.
14.  Dat Dathenus zijn psalmberijming in de eerste plaats bedoelde voor zijn gemeente in 
Frankenthal, zoals Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 498 zegt, is niet aannemelijk. 
In zijn voorrede richt hij zich direct tot alle ‘Gemeynten ende Dienaeren Iesv Christi, die onder 
die Tyrannie des Antichrists suchten ende klaeghen’.
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ons onderwerp is de discussie over de eerste druk overigens van minder be
lang, omdat de reeks gezangen in de edities uit 1566 steeds hetzelfde blijft.15

II.1.3 Bronnen en werkwijze
Hierboven is aangegeven dat Dathenus’ psalmen een vertaling zijn van het 
Franse psalter dat in 1562 in Genève in de definitieve versie was verschenen. 
Dathenus’ berijming is dan ook wel aangeduid als ‘het Geneefse psalmboek 
in Nederlands gewaad’.16 Inderdaad vormen de Franse psalmen van Clément 
Marot en Théodore de Bèze voor Dathenus de voornaamste bron. 

Lenselink heeft echter in zijn onderzoek naar Dathenus’ wijze van ver
talen aangetoond dat deze niet alleen de Franse teksten op de voet volgt,17 
maar daarnaast ook andere bronnen gebruikt.18 Vaak is de invloed van de 
DeuxAesbijbel, de vertaling van de Bijbel uit 1562 die de Nederlandse 
gereformeerden in die tijd gebruiken, aantoonbaar; Lenselink spreekt van 
‘Datheen’s integratie van Deus Aes’.19 Soms is de invloed van Utenhoves 
psalmen te bespeuren. Bij uitzondering heeft Dathenus de berijming van 
Lucas de Heere uit 1565 gebruikt. Eenmaal bespeurt Lenselink ontlening 
aan de Souterliedekens van 1540. Andere voorgangers van zijn berijming 
lijkt Dathenus niet te kennen of te gebruiken.20 Ook commentaren op 

15.  Daarover uitgebreid in het volgende hoofdstuk, waar ook nader wordt ingegaan op de 
bibliografie van de edities van Dathenus’ psalmboek.
16.  Zo Luth, Daer wert, 46. Dathenus zelf spreekt in zijn voorrede over ‘die Psalmen Dauids, die 
ick op die Francoyssche melodien in Nederlantschen dichte gemaeckt hebbe’ (...). Even verderop 
schrijft hij dat de psalmen ‘in die spraeke [het Frans] seer lieuelick ende klaer ouerghesettet sijn, 
de welcke ick so naeghevolght hebbe, als ’t my moeghelick gheweest is, ende onse spraeke heeft 
konnen lyden’.
17.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 559560: Dathenus ging ‘uit van de Franse 
tekst, telde nauwkeurig het aantal lettergrepen dat de versregels bevatten, maar bekommerde 
zich niet om de plaatsing van zijn zins en woordaccenten’. Dathenus heeft ‘in dit opzicht te vaak 
en te zwaar gezondigd’. Vgl. voor Dathenus’ werkwijze A. Ros, Davids soete lier. Vijf eeuwen 
Nederlandse psalmberijmingen, Apeldoorn 2010, 7276, die aanmerkelijk milder is.
18.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 518561, die vijftig psalmen heeft 
bekeken. Ik wijs erop dat Lenselink in zijn vergelijking van Dathenus’ psalmen met het Franse 
origineel gebruikmaakt van de Geneefse uitgave uit 1562 bij François Iaquy en van Dathenus’ 
De Psalmen Davids in een editie uit 1579 (!), waarvan het titelblad aangeeft dat die ‘Van nieus 
ouerghesien ende ghecorrigeert’ zijn. Zie Lenselink, a.w., 527, noot 1.
19.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 561: ‘Deze bijbel heeft bij elke 
psalmoverzetting op Datheen’s tafel gelegen (...).’ Ik wijs er nog op dat Marnix van Sint
Aldegonde later stelt dat Dathenus zich ‘om de onervarentheyt vande Hebreisscher sprake’ 
genoodzaakt zag ‘sijne oversettinghe uyt een andere ouersettinghe te maken (...)’. Geciteerd bij 
Lenselink, a.w., 519, noot 4.
20.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 521, 561 noemt nog het lutherse 
Hantboecxken 1565 en de Duitse psalmen van Ambrosius Lobwasser. De laatste maakte ook een 
vertaling van het Geneefse Psalter. Die uitgave kwam in 1573 in Leipzig van de pers. Lenselink 
gaat echter uitvoerig in op de vraag of de psalmen van Lobwasser misschien al in 1565 gereed 
waren en zelfs in de Palts gezongen werden.  
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de psalmen heeft hij volgens Lenselink niet nodig. ‘Hij had genoeg aan 
het hugenootse psalter en zijn Nederlandse bijbel, en volstond in enige 
spaarzame gevallen met de steun van de twee voorgangers die het dichtst 
bij hem stonden.’21

Voor ons onderzoek is het van belang te constateren dat Dathenus dus 
niet alleen het Geneefse Psalter als bron gebruikt, maar er ook blijk van 
geeft andere psalmberijmingen te kennen en daaruit – zij het spaarzaam 
– te putten.

21.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 561. Met die ‘twee voorgangers’ zijn dus 
Utenhove en De Heere bedoeld. Wat betreft Utenhove, stelt Lenselink, a.w., 552, 560 dat 
Dathenus zich, áls hij iets ontleent, baseert op de edities van vóór 1561. Ik wijs er nog op dat 
Dathenus zich wellicht in enkele gevallen aansluit bij Utenhove omdat bepaalde psalmen van de 
Londense ouderling voorgeschreven stonden (en met de eerste regel aangeduid) in De christlicke 
ordinancien (1554) van Marten Micron, die bij de Nederlandse vluchtelingen in gebruik was. 
Psalm 23 wordt bijvoorbeeld in De christlicke ordinancien genoemd na de viering van het 
avondmaal en aangeduid met: ‘Myn Godt voet my in overvloet’. Het valt op dat Dathenus 
zijn Psalm 23 ook laat beginnen met ‘Myn Godt voedt my’. Zie Jan Luth in De 25, 26 en 11 
psalmen Utenhove, Inleiding, 810, die de plaatsen in De christlicke ordinancien geeft waar de 
beginregels van Utenhoves psalmen worden geciteerd.
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II.2 De collectie ‘ander lofsanghen’ 
Nu we weten hoe het psalmboek als geheel is ontstaan en welke werk
wijze Dathenus bij het berijmen van de psalmen hanteert, richten we ons 
op de collectie lofzangen. Welke plaats heeft de reeks in het geheel van de 
uitgave? En wat valt er te zeggen over de herkomst en vormgeving van 
de afzonderlijke gezangen?

II.2.1 De presentatie in het geheel van het psalmboek 
Binnen Dathenus’ psalmboek neemt de reeks lofzangen een wonderlijke 
positie in: er wordt met geen woord over gerept.22 Alleen op de titelpagina 
wordt aan de collectie gerefereerd: ‘De Psalmen Davids, ende ander lofs
anghen (...)’. Maar verder krijgen deze liederen op geen enkele manier 
een vermelding of introductie: na Psalm 150 staat ‘Eynde der Psalmen 
Dauids’, en vervolgens komt zonder aankondiging het eerste lied. Na 
het laatste gezang staat het woord ‘Eynde’, waarna de Heidelbergse 
Catechismus volgt. 

In het ‘Register aller Psalmen’, dat tussen de voorredes van Dathenus 
en Calvijn in staat, is de beginregel van elke eerste strofe van iedere psalm 
in alfabetische volgorde opgenomen, maar die van de gezangen ontbre
ken. Ook in de twee voorwoorden zelf wordt met geen woord gesproken 
over de selectie gezangen achter de psalmen. In deze voorredes ligt juist 
de nadruk op het feit dat voor de psálmen is gekozen en dat het Franse 
psalter als voorbeeld heeft gediend. Wie niet beter weet, denkt dat het 
hele psalmboek, inclusief de gezangen, uit het Frans is vertaald.23

Wellicht sluit Dathenus zich met de presentatie van zijn gezangen aan 
bij de manier waarop in het Franse psalter, dat hij als voorbeeld heeft, 
met de gezangen wordt omgegaan. In diverse edities van het Geneefse 
Psalter vermeldt de titelpagina niets over de gezangen, worden de gezan
gen niet geïntroduceerd en komen ze ook niet in het register met eerste 
psalmregels voor.24 In de uitgaven met psalmen van Utenhove, waarmee 
Dathenus vertrouwd is, wordt de collectie gezangen op een vergelijkba

22.  Uitgangspunt in dit hoofdstuk is dus bovengenoemde Heidelbergse uitgave van 1566.
23.  Zo zou ook de titel gelezen kunnen worden: ‘De Psalmen Davids, ende ander lofsanghen, wt 
den Francoyschen dichte in Nederlandschen ouerghesett (...)’.
24.  Ik bekeek edities uit 1562 (Genève), 1564 (Caen), 1566 (Genève) en 1567 (Genève). Oudere 
edities sommen op de titelpagina soms wel een aantal (niet alle) gezangen op die achter de 
psalmen te vinden zijn, zoals Geneefse edities uit 1551 (de Lofzang van Simeon en de Tien 
Geboden) en 1558 (de Tien Geboden, de Lofzang van Simeon en de Lofzang van Mozes). 
Overigens wordt bijvoorbeeld in de Geneefse uitgave uit 1562 bij de twee gezangen zelf (de Tien 
Geboden en de Lofzang van Simeon) wel vermeld dat ze door Marot zijn gedicht. Beide liederen 
worden ook (in kleine letter) genoemd in de psalmentabel achter in het psalmboek, die aangeeft 
wanneer welke psalm gezongen moet worden.
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re manier behandeld. Ook daarin volgen de gezangen in één adem op 
de laatste psalm en wordt de reeks nergens geïntroduceerd.25 Het enige 
verschil is dat in Utenhoves bundels de beginregels van de gezangen wel 
in het register staan.26 Ook Lucas de Heere rept in zijn psalmbundel uit 
1565 nergens over de gezangen die hij opneemt.27 

Wat betreft de aanduiding ‘lofsanghen’ op de titelpagina bij Dathenus: 
in de uitgaven met Utenhoves psalmen wordt de collectie liederen achter 
de psalmen meestal aangeduid met ‘ende ander ghesangen’.28 Wellicht 
heeft Dathenus met ‘lofsangh’ een vertaling willen geven van het Franse 
cantique, waarmee bijvoorbeeld de Lofzang van Simeon in het Geneefse 
Psalter wordt aangeduid.29

De gezangen zelf worden na Psalm 150 achter elkaar in de volgende 
reeks van zeven afgedrukt:30

1. Die tien gheboden des Heeren. Exod. in’t xx 

2. Den Lofsangh Zachariae, Lvc. I 

3. Een Lofsangh der Ionckfrauvven Mariae, Lvc. I 

4. De Lofsangh van Simeon. Lvc. II 

5.  Symbolvm Apostolorvm. Dat is, Een korte bekentenisse des vvaeren 

Christlicken gheloofs 

6. Dat Ghebedt onses Heeren Iesu Christi. Matth. VI 

7. Een kort Ghebedt voor de Predicatie. Ian Wtenhove

25.  In de bundel Hondert psalmen (Londen 1561) volgt de aanduiding ‘Eynde deser Psalmen’ 
zelfs na het laatste gezang.
26.  Zo bijvoorbeeld in de uitgaven met 25 psalmen (Emden 1557) en 26 psalmen (Emden 1558), 
waar het register met beginregels niet alfabetisch maar op volgorde van psalmen gegeven wordt. 
De gezangen volgen aan het eind. In de bundel met 64 psalmen (Emden 1561) is het register wel 
alfabetisch, en staan de gezangregels bij de betreffende letter. In de uitgave met 100 psalmen 
(Londen 1561) staat achter het laatste gezang ‘Een Register deser Psalmen ende Ghesanghen’ en 
zijn de beginregels van de gezangen alfabetisch opgenomen. De bundel met 150 psalmen (Londen 
1566) heeft na de opsomming van psalmregels een apart register voor de gezangen.
27.  Op de titelpagina komen de gezangen evenmin voor. Een register met eerste psalmregels heeft hij niet.
28.  De aanduiding ‘ende ander ghesangen’ is (met kleine tekstvariaties) te vinden op de titelpagina’s 
van de uitgaven met 25 psalmen (Emden 1557), 26 psalmen (Emden 1558) en 64 psalmen (Emden 
1561). De uitgave met 26 andere psalmen (Emden 1559) noemt de gezangen niet op de titelpagina. 
De bundel met 100 psalmen (Londen 1561) somt op de titelpagina zes (niet alle) gezangen op (de 
lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon, de Tien Geboden, het geloof en het Gebed des Heeren). 
De uitgave met 150 psalmen (Londen 1566) vermeldt vijf (niet alle) gezangen (de lofzangen van 
Maria, Zacharias en Simeon, de Tien Geboden en het Gebed des Heeren) op de titelpagina.  
29.  Ik heb slechts één ander liedboek kunnen vinden dat naast psalmen spreekt van ‘ende ander 
Lofsanghen’: het zogenoemde Londense liedboekje uit 1566, waarop ik hieronder nog terugkom. 
Zie Jaco van der Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen. Beschrijving en poging 
tot duiding van een onopgemerkt gebleven Nederlands liedboekje uit 1566’, in: JvL 30 (2014) 105
136, daar 108.
30.  Vgl. paragraaf I.2.3.4.
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Een opvallend verschil tussen de psalmen enerzijds en de gezangen 
anderzijds is dat bij de gezangen het zogenoemde ‘Argument’ ontbreekt. 
Bij elke psalm is voorafgaand aan de eerste strofe in prozatekst een korte 
toelichting gegeven. Bij de zeven gezangen komt dat niet voor. Een ander 
gegeven dat eveneens alleen bij de psalmen voorkomt, is de ‘Pause’. 
Daarmee worden lange psalmen, zoals Psalm 78, opgedeeld in kleinere 
eenheden. Dat fenomeen, dat ook in het Franse voorbeeld van Dathenus 
voorkomt, wordt bij de gezangen niet gebruikt. 

Iets wat de gezangen in vergelijking met de psalmen juist wél hebben, 
is een verwijzing naar de (Bijbel)tekst waarop het gezang gebaseerd is. Bij 
de drie lofzangen wordt de tekst uit het Lukasevangelie genoemd, bij de 
Tien Geboden en het Onze Vader respectievelijk de tekst uit Exodus 20 en 

Afbeelding II.2.1.1: Het begin van de collectie lofzangen in Dathenus 1566d.

In vergelijking met de psalmen krijgen de gezangen qua tekstweergave en 
muzieknotatie eenzelfde behandeling. Met één uitzondering: het laatste 
gezang (het gebed voor de preek) is qua muzieknotatie afwijkend. Terwijl 
de melodie van alle psalmen en gezangen is genoteerd in de notenwaar
den semibreves, minimae en slotlongae (ritmisch), is de melodie van dit 
gezang weergegeven in slechts twee notenwaarden: semibreves en slot-
longae (isoritmisch).  
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Mattheüs 6. De geloofsbelijdenis (aangeduid met het Latijnse Symbolum 
Apostolorum) krijgt als extra toelichting dat het ‘een korte bekentenisse’ 
van het ware christelijk geloof betreft. Alleen het gebed voor de preek 
mist zo’n verwijzing of aanduiding.  

In het psalmboek heeft een aantal psalmen, zoals Psalm 2, 17 en 72, 
een afsluitend vers dat korter is dan de andere strofen. Daarmee sluit 
Dathenus zich aan bij de strofenindeling van het Franse voorbeeld, dat 
hij ook daarin op de voet volgt. Binnen de collectie gezangen komt dit 
fenomeen één keer voor: de Lofzang van Zacharias heeft na vier complete 
strofen van tien regels een slotvers van slechts vier regels.

Een laatste punt dat opvalt in de presentatie van de gezangen, is dat 
het laatste gezang als enige in het hele psalmboek een auteursvermelding 
heeft: het is van Jan Utenhove. Waarom Dathenus eraan hecht om juist 
bij dit gezang te laten weten dat hij het uit een van de psalmuitgaven van 
Utenhove heeft overgenomen, is onduidelijk. Feit is dat er nóg een ge
zang van Utenhove in de reeks is opgenomen: het Onze Vaderlied. Maar 
daar meldt Dathenus de herkomst niet. 

Daarmee komen we bij de vraag welke bronnen Dathenus voor deze 
zeven gezangen gebruikt en hoe hij daarbij te werk gaat.

II.2.2 De herkomst 
In de inleiding van deze studie heb ik laten zien dat de stand van zaken 
in het onderzoek is dat we van vijf van de zeven gezangen in Dathenus’ 
psalmboek uit 1566 weten wat de herkomst is: drie zijn ontleend aan 
het Geneefse Psalter (De Tien Geboden, de Lofzang van Simeon en het 
Symbolum) en twee zijn van Utenhove overgenomen (het Gebed des 
Heeren en het gebed voor de preek). Van de andere twee gezangen (de 
lofzangen van Zacharias en Maria) weten we alleen waar de melodie 
vandaan komt.31 Uitgaande van deze stand van zaken, ga ik hieronder 
op de drie genoemde groepen nader in. Het gaat om een globale schets. 
Verderop in dit boek ga ik op (de herkomst van) ieder afzonderlijk gezang 
uitvoeriger in.32

II.2.2.1 De gezangen uit het Geneefse Psalter 
Voor Dathenus vormt het complete Franse psalter, dat in 1562 in Genève 
voor het eerst het licht zag, het uitgangspunt voor zijn eigen psalmboek. 
We weten echter niet welke editie(s) van het Geneefse Psalter Dathenus 

31.  Zo bijvoorbeeld in 1986 Luth, Daer wert, 4647; vgl. IJkel, ‘Het Psalmboek van Datheen’, 
2021.
32.  Zie hoofdstuk VI.
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in de periode waarin hij aan zijn berijming werkt, waarschijnlijk tussen 
1564 en 1566, in bezit heeft. Juist op het punt van de gezangen verschil
len de diverse edities van het Franse psalter echter, zo zagen we in het 
vorige hoofdstuk.33 In een aantal gevallen hebben de uitgaven alleen de 
Tien Geboden en de Lofzang van Simeon van Marot.34 In andere edi
ties komen daarnaast nog meer gezangen voor, zoals de geloofsbelijde
nis en de beide maaltijdgebeden van Marot.35 Mogelijk heeft Dathenus 
een editie van het complete Franse psalter ter beschikking waarin ook 
de geloofsbelijdenis (‘Les Articles de la Foy’) van Marot staat. Het kan 
ook zijn dat hij dit gezang kent uit eerdere, nietcomplete edities van het 
Franse psalter.36 Verder is hij waarschijnlijk op de hoogte van het feit dat 
Lucas de Heere in 1565 in zijn psalmboek een vertaling van dit Franse 
lied heeft opgenomen.

Hoe het ook zij, feit is dat Dathenus uit de traditie van het Franse 
psalter niet alleen de Tien Geboden en de Lofzang van Simeon over
neemt, maar ook de geloofsbelijdenis van Marot. In zijn vertaling van 
deze drie gezangen volgt Dathenus het Frans van Marot op de voet. Hier 
en daar lijkt hij echter ook gebruik te maken van eerdere vertalingen in 
het Nederlands van deze liederen.37 Utenhove en De Heere geven beiden 
in hun psalmuitgaven bewerkingen van de Tien Geboden en de Lofzang 
van Simeon, terwijl De Heere, zoals we zagen, daarnaast ook Marots 
geloofsbelijdenis vertaalt. Dathenus lijkt met name op bepaalde punten 
aansluiting te zoeken bij Utenhove. Zo laat hij zijn Tien Gebodenlied be
ginnen met ‘Heft op v’ hert, opent v’ ooren’, terwijl Utenhoves versie 
uit 1557 luidt: ‘Heft op dyn hert, opent dyn ooren’. Met uitzondering 
van de kwestie uw/dyn, waarin Dathenus van Utenhove verschilt,38 is 
dat identiek. De Lofzang van Simeon van Utenhove begint in 1557 zo: 
‘Nu laetstu dynen knecht’. Dathenus begint zijn lied op een vergelijkbare 
manier: ‘Nv laett ghy Heer’ oprecht’. De geloofsbelijdenis bij Utenhove 
(die op een ander, Duits origineel teruggaat) wordt in alle uitgaven met 

33.  Zie paragraaf I.2.2.
34.  Zo bijvoorbeeld uitgaven uit 1562 (Genève, Lyon, Parijs, Caen), 1564 (Antwerpen, Caen) en 
1565 (Genève). Zie voor deze uitgaven Pierre Pidoux, Le Psautier Huguenot du XVIe siècle, II, 
Bâle 1962, 132134, 140141, 148150. Caen 1564 heb ik zelf ingezien.
35.  Uitgaven waarin de geloofsbelijdenis en de beide maaltijdgebeden voorkomen, zijn onder 
andere edities uit 1563 (Caen) en 1566 (Genève). Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 139140 
voor Caen 1563. De uitgave Genève 1566 heb ik zelf ingezien. In beide edities is ook het Onze 
Vaderlied van Marot opgenomen. Zie voor dat lied Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 205c.
36.  Zie paragraaf VI.6 voor edities vóór 1562 waarin de geloofsbelijdenis staat.
37.  Zie voor een uitgebreide behandeling van de manier waarop Dathenus de drie Franse 
gezangen vertaalt de paragrafen VI.1, VI.4 en VI.6 verderop in dit boek.
38.  Zie hierboven paragraaf II.1.1.
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Utenhoves psalmen aangeduid als Symbolum Apostolorum. Het lijkt 
erop dat Dathenus zijn vertaling van Marots ‘Les Articles de la Foy’ be
wust niet de titel ‘De artikelen van het geloof’ meegeeft, maar aanduidt 
met Symbolum Apostolorum.39 

Dathenus gebruikt dus voor drie van de zeven gezangen een Frans 
voorbeeld van Marot, waarbij hij er blijk van geeft eerdere vertalingen 
van Utenhove en De Heere te kennen.

II.2.2.2 De gezangen van Utenhove
We zagen dat een van de zeven gezangen een auteursvermelding heeft: 
het gebed voor de preek staat op naam van Jan Utenhove. ‘Dat Ghebedt 
onses Heeren Iesu Christi’ ontleent Dathenus echter eveneens aan 
Utenhove. Het feit dat Dathenus de naam van Utenhove weglaat bij het 
Onze Vaderlied kan als reden hebben dat dit gezang in de bundels van 
Utenhove niet voorzien is van de initialen ‘I.V.’, terwijl dat bij het gebed 
voor de preek wel het geval is.40 

Beide gezangen zijn dus afkomstig uit de psalmbundeltjes van 
Utenhove. Het Onze Vaderlied behoort tot de oudste liederen van 
Utenhove, dat al in de eerste Londense bundel met tien psalmen uit 1551 
staat. Het betreft Utenhoves vertaling uit het Duits van Luthers ‘Vater 
unser im Himmelreich’. Sinds 1551 is het in vrijwel iedere uitgave met 
psalmen van Utenhove te vinden. Dathenus neemt het gezang waar
schijnlijk over uit de Londense uitgave met Hondert psalmen uit 1561. 
Daar is het lied namelijk voor het eerst met een ritmische melodienotatie 
opgenomen, en ook Dathenus heeft de ritmische variant. Tekstueel voert 
Dathenus een paar wijzigingen door, onder andere in de kwestie du/ghy 
en dyn/uw.41 

Het gebed voor de preek is voor het eerst te vinden in de Emdense 
bundel met 25 psalmen van Utenhove uit 1557. Het gaat om een eigen 
lied van Utenhove, mogelijk naar een Duits voorbeeld, dat in Londen 
door de gemeente gezongen werd voordat de predikant met de preek be
gon. In vrijwel alle andere bundels met psalmen van Utenhove is het 
sinds 1557 te vinden. Dathenus neemt ook dit lied waarschijnlijk over uit 
Utenhoves Hondert psalmen uit 1561. In deze uitgave is de melodie van 

39.  Lucas de Heere duidt zijn vertaling van Marots lied in 1565 aan als ‘De xij. Articulen des 
Christen gheloofs’.
40.  Utenhove zette zijn initialen alleen bij de psalmen en gezangen die echt zijn eigen werk 
waren. Bij een vertaling van een Duits of Frans origineel liet hij dit achterwege. Zie over deze 
kwestie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 251, 275. Vgl. Luth, De 25, 26 en 11 
psalmen Utenhove, Inleiding, 17, die zich daarbij aansluit.
41.  Zie hierover uitgebreid paragraaf VI.5.
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het gebed voor de preek namelijk voor het eerst isometrisch genoteerd. 
Deze variant staat in Dathenus’ psalmboek. Opnieuw is de tekst licht 
aangepast, onder andere op het punt van du/ghy en dyn/uw.42 

Dathenus ontleent dus twee van de zeven gezangen van zijn collectie 
aan het psalmboek van Utenhove, waarbij hij in beide gevallen qua me
lodie de varianten uit de Londense editie van 1561 gebruikt.43 Taalkundig 
past hij de gezangen aan aan de uitgangspunten die hij ook bij de psalmen 
hanteert, zoals in de kwestie du/ghy en dyn/uw. 

II.2.2.3 De overige gezangen 
Twee gezangen die Dathenus opneemt kunnen noch aan het Franse 
psalmboek noch aan de uitgaven met psalmboeken van Utenhove zijn 
ontleend: de Lofzang van Zacharias en de Lofzang van Maria. Beide wor
den zonder enige toelichting afgedrukt, en ook elders biedt Dathenus’ 
psalmboek geen enkel aanknopingspunt als het gaat om de herkomst van 
deze gezangen.

De melodieën die zijn gebruikt zijn niet onbekend. De Lofzang van 
Zacharias heeft de melodie die Wolfgang Dachstein zo’n veertig jaar eer
der in Straatsburg voor Psalm 137 (‘An Wasserflüssen Babylon’) heeft 
gecomponeerd. In de psalmbundels van Utenhove gaat Psalm 103 op deze 
wijs; waarschijnlijk is Dathenus via deze weg bekend met de Straatsburgse 
melodie. Een sterk versoberde versie van Dachsteins oorspronkelijke me
lodie vormt het uitgangspunt voor Dathenus’ berijming van de Lofzang 
van Zacharias.44

42.  Zie hierover uitgebreid paragraaf VI.8.
43.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 521 noemt als een van de bronnen die 
Dathenus gebruikt: ‘Utenhove tot 1561 die Datheen in elk geval gekend heeft.’ Vgl. a.w., 560: ‘Als 
Datheen al iets van de Londense ouderling overneemt, doet hij dat meestal naar een oudere editie 
dan de Hondert psalmen van 1561, d.w.z. naar de uitgaven die hijzelf in Londen had leren kennen 
en die welke hij later in zijn eigen gemeenten heeft gebruikt.’ Dat hangt samen met de visie die 
Lenselink elders (a.w., 427) verdedigt, dat namelijk de uitgaven van Utenhoves psalmen die sinds 
1561 in Londen bij John Day verschijnen ‘in de Nederlanden niet of nauwelijks bekend geworden’ 
zijn. Wel is er een anonieme en ongedateerde uitgave, Acht ende dertich psalmen (...), uitgegeven 
op het vasteland, volgens Lenselink bij Van der Erven in Emden, die psalmen bevat die aan de 
Hondert psalmen uit 1561 zijn ontleend. Samen met de bundel LXIII Psalmen die in 1561 bij 
Van der Erven uitkwam, waren op deze manier alle honderd Londense psalmen van 1561 ook op 
het vasteland beschikbaar. Zie Lenselink, a.w., 366367, 402403. Vgl. overigens Leaver, ‘Goostly 
Psalmes & Spirituall Songes’, 259261, die zegt dat de drukker van de Acht ende dertich psalmen 
niet Van der Erven is, maar dat de bundel wel in Emden uitkomt. Er is echter een probleem met 
deze visie van Lenselink. Bij zowel de LXIII Psalmen als de Acht ende dertich psalmen gaat 
het om een tekstuitgave, zonder melodieën. Aangezien Dathenus zich juist voor zijn melodieën 
aansluit bij de variant in de Hondert psalmen uit 1561, ga ik ervan uit dat hij over deze Londense 
bundel heeft beschikt.
44.  Zie hierover uitgebreid paragraaf VI.3.
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De melodie van de Lofzang van Maria komt, voor zover we weten, voor 
het eerst voor in het Straatsburgse liedboekje dat Calvijn in 1539 ver
zorgt: Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant. In die uitgave wordt 
Psalm 3 op deze melodie gezongen. Utenhove gebruikt de melodie later 
voor zijn Psalm 133. Waarschijnlijk via deze weg is Dathenus bekend met 
deze wijs.45

De melodieën zijn dus te herleiden. Dat geldt echter niet voor de tek
sten. Tot dusver is er geen Franse, Duitse, Nederlandse of nog andere 
bron van vóór 1566 bekend waarin deze melodieën gecombineerd wor
den met deze teksten.46

De teksten zelf geven de indruk dat Dathenus de auteur ervan is: ze 
liggen helemaal in lijn met de rest van het psalmboek. Net als bij de psal
men zijn er in beide berijmingen nogal wat momenten waarop de tekst 
en melodieaccenten met elkaar in conflict zijn. Ook eindigt de regel een 
aantal keer vanwege het rijm op een stopwoord. De tekst van de Deux
Aesbijbel, die hij bij zijn psalmberijmingen gebruikt, lijkt Dathenus bij 
deze berijmingen echter nauwelijks te benutten. Ook van de berijmingen 
van de lofzangen van Maria en Zacharias die sinds 1561 in de bundels van 
Utenhove staan lijkt hij geen gebruik te maken. Alleen het begin van de 
Lofzang van Maria is bij Dathenus (‘MYN siel’ maeckt groot den Heer’) 
vrijwel identiek aan het begin van het lied van Utenhove in 1561 (‘MYn 
siele maeckt groot den Heere’): waarschijnlijk opnieuw een bewuste keus 
om zijn berijming bij de gebruikers van Utenhoves psalmen ingang te 
doen vinden. Als het gaat om de overeenkomsten met Dathenus’ psal
men, is ook de halve strofe aan het slot van de Lofzang van Zacharias 
opvallend. Dat fenomeen, dat bij een aantal psalmen voorkomt, kennen 
we alleen uit de traditie van het Geneefse Psalter.47 

De vraag is of Dathenus voor deze beide lofzangen een voorbeeld heeft 
dat hij vertaalt, of dat hij zelf op een hem bekende melodie deze berijmin
gen maakt. Beide mogelijkheden moeten we openhouden zolang we geen 
bron vinden die Dathenus gebruikt kan hebben. Vooralsnog lijkt echter 
de optie dat Dathenus een voorbeeld vertaalt het meest voor de hand te 
liggen. De twee belangrijkste argumenten daarvoor zijn:

45.  Zie hierover uitgebreid paragraaf VI.2.
46.  Een zoektocht in de Franstalige (Straatsburg, Geneefse Psalter), de Duitstalige (Straatsburg, 
Bonner Gesangbuch), de Engelstalige (van de Goostly psalmes (ca. 1535) tot The Whole Booke 
of Psalmes (1562)) en de Nederlandstalige (van de Souterliedekens (1540) tot en met Utenhoves 
complete psalter (1566)) kerkliedtradities leverde niets op. Ook kenners van de verschillende 
tradities konden me niet verder helpen.
47.  Op de herkomst van de teksten van beide lofzangen ga ik uitgebreider in in de paragrafen 
VI.2 en VI.3.
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• Het ligt in lijn met wat Dathenus bij alle psalmen en bij de andere vijf 
gezangen doet dat hij werkt vanuit een voorbeeld. De enige dichter
lijke activiteit die we van Dathenus kennen is zijn psalmboek. Daarin 
is hij alleen actief als vertaler en als degene die teksten van anderen 
(Utenhove) licht gewijzigd overneemt.48 Zelfstandig poëtisch werk 
van zijn hand kennen we niet.49

• Waarom zou Dathenus voor de lofzangen van Maria en Zacharias zelf 
gaan dichten, terwijl hij sinds 1561 voorbeelden van Utenhove van 
deze beide gezangen ter beschikking heeft?50 Aan het Onze Vaderlied 
en het gebed voor de preek is te zien dat hij er niets op tegen heeft 
gezangen van Utenhove over te nemen. De reden dat hij dat bij deze 
beide gezangen niet doet, is waarschijnlijk dat hij betere voorbeelden 
ter beschikking heeft.51

Het lijkt dus het meest aannemelijk ervan uit te gaan dat Dathenus 
in 1566 van beide lofzangen een voorbeeld heeft, dat hij in vertaling 
opneemt. Voor de Lofzang van Maria is wellicht als eerste te denken 
aan een gezangboek uit de Franstalige Straatsburgse kerkliedtraditie, 
omdat de melodie in deze traditie nog lang bij Psalm 3 gezongen wordt.52 
Voor de Lofzang van Zacharias ligt het voor de hand als eerste te den

48.  Zie Wim Kloppenburg, ‘Eine glückliche zweite Ehe’, Sondernummer BIAH. Dankesgabe an 
Markus Jenny, Groningen 1987, 4753. Later in verkorte en licht gewijzigde vorm in vertaling 
gepubliceerd als: idem, ‘De Lofzang van Maria op een afgedankte melodie’, M&L 79/4 (augustus 
2010) 1214. Kloppenburg voegt er nog aan toe dat Dathenus niet muzikaal geschoold was en dat 
hij zijn berijming in zeer korte tijd geschreven heeft.
49.  Buiten het psalmboek en de proeven die hij rond 1558 naar Van der Erven in Emden stuurt is 
er geen enkele dichterlijke activiteit van Dathenus bekend. Recent is geopperd dat het Wilhelmus 
van zijn hand zou zijn. Zie Mike Kestemont e.a., Van wie is het Wilhelmus? De auteur van het 
Nederlandse volkslied met de computer onderzocht, Amsterdam 2017, 6380. Als dat waar is, 
zou Dathenus ook rond 1568 dichterlijk actief geweest zijn. Het betoog heeft mij echter niet 
overtuigd. Eerder is het feit dat we Dathenus op poëtisch vlak alleen bezig zien als psalmberijmer 
(en dan ook nog uitsluitend als vertaler) een argument dat het Wilhelmus niet uit zijn koker 
komt.
50.  In bovengenoemde Londense editie met Hondert psalmen van Utenhove staan voor het 
eerst een Lofzang van Maria en een Lofzang van Zacharias. De eerste is te zingen op Geneefse 
melodie van Psalm 42, de tweede gaat op de wijs van de Geneefse Psalm 41. Beide gezangen staan 
ook in de ongedateerde en anonieme uitgave met Acht ende dertich psalmen, die rond 1561 in 
waarschijnlijk Emden verschijnt. Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 398399, 
402403.
51.  Vgl. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 399, die de lofzangen van Maria en 
Zacharias van Utenhove uiterst negatief beoordeelt: ‘Beide zijn berijmingen van de Liesvelttekst, 
met veel stopwoorden en zonder enige verheffing, maakwerk in de slechtste zin.’
52.  Nog tot 1553 wordt Psalm 3 in het psalmboek van Straatsburg op deze melodie gezongen. Zie 
paragraaf VI.2. Daar vestig ik ook de aandacht op een Franse vertaling (of Frans voorbeeld) uit 
later tijd van de Lofzang van Maria. Ook Kloppenburg, ‘De Lofzang van Maria op een afgedankte 
melodie’, 14 gaat voor de Lofzang van Maria uit van een Frans psalmboek.
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ken aan de Duitstalige Straatsburgse traditie. Niet alleen wordt Psalm 
137 in deze traditie op de melodie van Dachstein gezongen, ook Psalm 
103 van Jacob Dachser  (‘Mein seel nun lob den Herren dein’) in het 
op de Straatsburgse traditie gebaseerde Bonner Gesangbuch gaat op 
deze wijs.53 De halve strofe waarmee Dathenus’ Lofzang van Zacharias 
eindigt, doet echter weer niet ‘Duits’ aan. Heeft Dathenus dan toch een 
Franstalige Straatsburgse bron waarin de van oorsprong Duitse melodie 
van Dachstein is gecombineerd met een Franse tekst die is vormgegeven 
op de manier van het Geneefse Psalter?54

II.2.3 Balans 
Maken we de balans op, dan zien we dat Dathenus in 1566, zonder daar 
verder een woord aan te wijden, een heterogene collectie van zeven gezan
gen achter in zijn psalmboek opneemt die hij ontleent aan verschillende 
bronnen en liedtradities. Dat is opvallend, omdat hij met zijn psalmboek 
bewust aansluiting zoekt bij het Franse psalmboek van Genève. Het had 
daarom voor de hand gelegen dat Dathenus zich zou beperken tot slechts 
die gezangen die tot het kernrepertoire van het Franse psalter behoren: de 
Tien Geboden en de Lofzang van Simeon; eventueel is het opnemen van 
de geloofsbelijdenis van Marot ook nog te verdedigen. 

Maar Dathenus gaat verder. Blijkbaar is nog een tweede traditie voor 
hem van belang: die van het psalmboek van Utenhove. We zagen dat hij 
de Franse gezangen hier en daar al een beetje richting Utenhove buigt, 
door de beginregels of titels op eenzelfde manier weer te geven. Daarnaast 
vindt hij het kennelijk van belang ook enkele gezangen uit Utenhoves 
psalmboeken over te nemen in zijn eigen collectie: het Onze Vaderlied en 
het gebed voor de preek. Of dat een puur strategische zet is (zijn psalm
boek moet bij de Nederlandse gereformeerden dat van Utenhove ver
dringen) of dat het een innerlijke behoefte is, weten we niet. In ieder 
geval vindt Dathenus het blijkbaar geen probleem dat zijn psalmboek 
met het opnemen van deze van oorsprong Duitse liederen niet langer een 
uitsluitend Franse ‘kleur’ heeft. 

Waarom Dathenus naast de tradities van het Geneefse Psalter en van 
Utenhoves psalmboek nog een derde bron aanboort voor zijn gezangen
reeks, is onduidelijk. Blijkbaar wil hij zijn collectie completeren en be

53.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 263264. Psalm 103 van Utenhove is 
hiervan een vertaling.
54.  Vgl. Kloppenburg, ‘De Lofzang van Maria op een afgedankte melodie’, 13, die ook neigt naar 
een Franse bron. Overigens zou volgens Kloppenburg ook de geloofsbelijdenis van Marot in deze 
bron moeten staan. In het bovenstaande heb ik laten zien dat dat niet nodig is.
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halve de Lofzang van Simeon ook de beide andere nieuwtestamentische 
cantica aanbieden. Dat daardoor in zijn psalmboek, met name door de 
melodie van de Lofzang van Zacharias, het Duitse element nog meer ver
sterkt wordt, neemt hij voor lief of vindt hij geen probleem. 



101

II. De lofzangen in het psalmboek van Dathenus (1566)

II.3 Het ‘Boskoopse boekje’ van 1566
Op dit punt aangekomen moet ik aandacht geven aan een discussie die 
in het hymnologisch onderzoek al heel lang speelt en die nog altijd niet 
beslist is. Het gaat om de vraag hoe het zogenoemde ‘Boskoopse boekje’ 
uit 1566 (in het vervolg: Boskoop 1566) zich verhoudt tot de collectie lof
zangen in de eerste editie van Dathenus’ psalmboek. Is Boskoop 1566, een 
anoniem ‘pamflet’ met daarin onder andere de tekst van de zeven gezan
gen van Dathenus, een uittreksel uit Dathenus’ psalmboek dat nadien 
wordt gepubliceerd? Of is Boskoop 1566 te zien als een publicatie waarin 
de gezangen al verspreid worden vóórdat ze in Dathenus’ psalmboek een 
plek krijgen? 

II.3.1 Herkomst
Het begin van deze discussie ligt in 1897, als J.G.R. Acquoy een ver
zameling boekjes beschrijft die het jaar ervoor bij het afbreken van de 
dorpstoren van Boskoop (ZuidHolland) tevoorschijn is gekomen.55 Eén 
daarvan is een anoniem liedboekje uit 1566 met de titel: Sommighe 

55.  J.G.R. Acquoy, ‘De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes, beschreven en toegelicht’, 
ANK 6 (1896) 77128

Afbeelding II.3.1.1: Titelpagina en eerste pagina van het zogenoemde ‘Boskoopse boekje’ uit 1566 
(Den Haag KB, 1714 E 33).
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psalmen ende ander ghesanghen, 
diemen in die christen ghemeynte 
in dese Nederlanden is gebruyc-
kende.56 Het liedboekje bevat geen 
enkele aanwijzing waar en bij wie 
het gedrukt is. Acquoy gaat er ech
ter van uit dat het waarschijnlijk is 
dat Gillis van der Erven in Emden 
de drukker is. Reden voor die aan
name is dat Acquoy Boskoop 1566 
koppelt aan een andere uitgave 
uit 1566, waarvan hij vanuit een 
achttiendeeeuwse beschrijving 
van Isaac le Long alleen de titel en 
een gedeeltelijke inhoudsopgave 
kent: De psalmen Davids, ende 
ander lofsanghen, nu nieu ghecor-
rigeert ende vermeerdert, diemen 
in die christen gemeynten in dese 
Nederlande is ghebruyckende. 
Deze uitgave, eveneens anoniem, 
zou volgens Acquoy een uitgebreide herdruk van Boskoop 1566 zijn.57 
Volgens Le Long komt het tweede liedboekje uit de drukkerij van Van der 
Erven. Op basis daarvan redeneert Acquoy dat ook Boskoop 1566 bij Van 
der Erven in Emden zal zijn gedrukt.

Inmiddels is deze opvatting achterhaald. De vermeende herdruk uit 
1566 bleek in de British Library in Londen bewaard te worden.58 In 2014 
heb ik de inhoud van dit liedboekje (aangeduid als Londen 1566) beschre
ven.59 In dat verband heb ik betoogd dat Londen 1566 een uitgave van 
Harman Schinckel te Delft is en dat dit liedboekje, dat 38 psalmen van 
Utenhove en negentien vooral lutherse gezangen bevat, ondanks een aan

56.  Het liedboekje (in octavo) wordt sinds 1896 bewaard in de KB in Den Haag. Vindplaats: 1714 
E 33. Vgl. TB, nr. 4668; NB, nr. 4668.
57.  Acquoy, ‘De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes’, 98103. Latere onderzoekers 
volgen Acquoy hierin. Zie onder anderen W.J. Kooiman, Luther’s kerklied in de Nederlanden, 
Amsterdam 1943, 163164; Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 428430; Luth, Daer 
wert, 3839.
58.  Vindplaats: 3434.c.2.(1.). Zie voor deze uitgave TB, nr. 4123; NB, nr. 4177.
59.  Jaco van der Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen. Beschrijving en poging 
tot duiding van een onopgemerkt gebleven Nederlands liedboekje uit 1566’, JvL 30 (2014) 105
136. In dit artikel komt ook Boskoop 1566 aan de orde. Wat in deze paragraaf te berde gebracht 
wordt, is voor een deel aan genoemd artikel ontleend.

Afbeelding II.3.1.2: Titelpagina van het zoge
noemde ‘Londense boekje’ uit 1566 (Londen BL, 
3434.c.2 (1)).
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tal overeenkomsten, op inhoudelijke gronden niet zonder meer als een 
uitgebreide herdruk van Boskoop 1566 kan worden gezien.60 Ten aanzien 
van Boskoop 1566 concludeerde ik dat het niet langer nodig is om aan 
Van der Erven als drukker te denken. Daarentegen ligt het veelmeer voor 
de hand dat een drukker in de Nederlanden zelf (de titel spreekt van ‘die 
Christen Ghemeynte in dese Nederlanden’), die vanwege de gevaarlijke 
omstandigheden in 1566 anoniem wil blijven, het liedboekje publiceert.61 
Welke van de drukkers die in 1566 in de Nederlanden actief zijn Boskoop 
1566 op de markt brengt, is vooralsnog een open vraag.62

II.3.2 Inhoud
Wat betreft de inhoud van Boskoop 1566: het liedboekje bevat de tekst 
van zeven psalmen en zeven gezangen. De psalmen hebben allemaal eerst 
een introductie (‘Argument’) waarin de inhoud kort wordt weergegeven. 
Bij vijf van de veertien liederen wordt een melodieaanduiding gegeven, 
waarbij verwezen wordt naar Franse of Duitse (‘Ouerlantsche’) melo
dieën. Hieronder geef ik de inhoud van het boekje weer:63

60.  Van der Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen’, 126127. De belangrijkste 
overeenkomsten zijn dat Londen 1566 net als Boskoop 1566 een tekstuitgave is, vóór de eerste 
psalm begint met ‘Een cort Ghebedt voor die Predicatie’ en psalmen van Utenhove uit de Emder 
traditie in een wonderlijke volgorde aanbiedt. Hét verschil is dat Londen 1566 geen enkel gezang 
van Dathenus opneemt: na een aantal gezangen uit de psalmboeken van Utenhove volgt een 
reeks vertaalde lutherse liederen.
61.  Vgl. H. Slenk, ‘Jan Utenhove’s Psalms in the Low Countries’, NAK 49 (19681969) 155168, 
daar 163, die benadrukt dat het bij zowel Boskoop 1566 als Londen 1566 om geheime publicaties 
gaat (zonder naam en plaats), wat volgens hem net als de titel op de Nederlanden wijst. Tegen 
Emden als eventuele plaats van uitgave van Boskoop 1566 kan nog het volgende worden 
aangevoerd. De productiviteit van Gilles van der Erven is al vanaf 1564 aanzienlijk teruggelopen 
en de man overlijdt in april 1566, waarna het bedrijf wordt overgenomen door zijn Emdense 
concurrent Willem Gailliart. Zie Andrew Pettegree, Emden and the Dutch Revolt. Exile and the 
Development of Reformed Protestantism, Oxford 1992, 100, 138 en 140. Gailliart publiceert 
in 1566 een aantal uitgaven waarbij hij gewoon zijn naam en de plaats van uitgave meldde. Zie 
Pettegree, a.w., 292297. Emden was in die jaren dan ook een veilige plaats, wat de vraag oproept 
waarom een drukker die daar werkzaam was een liedboekje als Boskoop 1566 anoniem zou 
moeten publiceren.
62.  F.C. Wieder veronderstelde al in 1900 op basis van typografische kenmerken dat Boskoop 
1566 niet in Emden maar in de Nederlanden is gedrukt. Hij deed de suggestie dat de drukker 
Steven Joessen in Kampen geweest kan zijn. Zie F.C. Wieder, De Schriftuurlijke Liedekens. 
De liederen der Nederlandsche hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en 
bibliographie, tweede ongewijzigde druk, Utrecht 1977, 154155, nr. LXIX. G.H.A. Krans heeft 
die suggestie een halve eeuw later echter ontkracht. Zie G.H.A. Krans, ‘Steven Joessen, drukker 
en uitgever te Kampen van c. 15501581’, Het Boek XXX (19491951) 91115, daar 101. Valkema 
Blouw (TB, nr. 4668) zag geen argumenten om Boskoop 1566 aan een bepaalde drukker toe te 
schrijven. Pettegree & Walsby (NB, nr. 4189) volgen hem daarin.
63.  Weergave volgens het origineel. De nummering is van mijn hand. Vgl. Acquoy, ‘De vijf, in 
den toren te Boskoop gevonden boekjes’, 97.
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nr. Titel Argument Melodieaanduiding
a Een cort Ghebedt voor die Predicatie nee nee

b Den eersten Psalm. Beatus vir qui non abijt ja
Op de Franchoyse wijse der thien 
Geboden. Leue le cuer. &c.

c Den tweeden Psalm. Quare fremuerunt gentes ja
Op die Ouerlantsche wijse des 
selfden Psalms

d Den lxxix Psalm. Deus veuerunt gentes ja
Op de Franchoyse wijse, des 
C.xviij Psalms. Rendez a Dieu

e Den C.xv. Psalm. Non nobis Domine non nobis ja nee

f Den C.xxx. Psalm. De profundis clamaui ja
Op de Ouerlantsche wijse des 
selfden Psalms

g
Den C.xxviij. Psalm. Beati omnes qui timent 
Dominum

ja nee

h Den C.xliij. Psalm. Domine exaudi orationem ja nee
i Dat ghebedt ons Heeren Jesu Christi. Math. 6 nee Op die Ouerlantsche wijse
j Die tien Gheboden des Heeren. Exodi int xx. nee nee
k Den Lofsang Zacharie. Luce. I nee nee
l Den Lofsang der ionckfrouwen Marie, Luce. I nee nee
m Den Lofsang van Symeon. Luce.II nee nee

n
Simbolum Apostolorum, dat is een corte 
bekentenisse des waren Christen gheloofs

nee nee

Tabel II.3.2.1: Inhoud van ‘Boskoops boekje’.

De reeks opent met een gezang, vervolgens komen er zeven psalmen, 
waarna zes gezangen volgen. De zeven psalmen (Psalm 1, 2, 79, 115, 130, 
128 en 143) zijn alle van Utenhove. Ze staan al in de eerste uitgave met 25 
psalmen (1552/1553) die in Londen wordt uitgegeven.64 Het betreft dus 
psalmen die tot het oudste repertoire van de Nederlandse gereformeerden 
behoren. Tekstueel komen de zeven psalmen uit een van de bundels die 
vanaf 1557 in Emden verschijnen.65 Op veel plaatsen zijn echter de woor
den ‘du’ en ‘dyn’ vervangen door ‘ghy’ en ‘u’. Onduidelijk is waarom van 
de zeven psalmen er drie (Psalm 115, 128 en 143) geen melodieaanduiding 
krijgen. Zijn deze melodieën meer bekend dan de andere?66 Inhoudelijk 
gaat het bij de zeven psalmen in Boskoop 1566 volgens Acquoy om een 

64.  De Psalmen 1, 2 en 130 staan ook al in de allereerste Londense uitgave: Eenige Psalmen, 
thien in getale (1551). De tekst van de Psalmen 115 en 128 wordt al in 1552 gepubliceerd in een 
uitgave waarin Microns Een claer bewijs en De cleyene catechismus zijn opgenomen. Zie Luth, 
De 25, 26 en 11 psalmen Utenhove, Inleiding, 1217; vgl. Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall 
Songes’, 167168.
65.  Volgens Acquoy, ‘De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes’, 101102 komen de 
psalmen uit de Emdense bundel met 25 psalmen van 1557. Maar ze staan ook in de Emder 
uitgaven met 26 psalmen (1558), 38 psalmen (1558) en 64 psalmen (1561). In de Londense bundels 
Hondert psalmen (1561) en De psalmen Davidis (1566) zijn deze zeven psalmen duidelijk anders.
66.  In de LXIIII. Psalmen (1561), ook een tekstuitgave (alleen Psalm 126 heeft een melodie), 
hebben al deze zeven psalmen een melodieaanduiding. Psalm 115 gaat op een Duitse melodie, de 
Psalmen 128 en 143 hebben een Franse melodie.
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collectie liederen die de Nederlandse gereformeerden in 1566 vanwege 
alles wat hen overkomt, graag zingen.67

Met de zeven gezangen in Boskoop 1566 is Acquoy in 1897 snel klaar: 
het zijn er twee van (of via) Utenhove (‘Een cort Ghebedt’ en ‘Dat ghe
bedt ons Heeren Jesu Christi’) en vijf van Dathenus.68 In het kader van 
ons onderzoek moeten we echter iets nauwkeuriger kijken. Zoals we 
gezien hebben, neemt Dathenus in zijn gezangenreeks juist deze twee 
gezangen van Utenhove, met de nodige aanpassingen, over. De vraag 
is nu of Boskoop 1566 de versie van Utenhove laat zien, of de variant 
die Dathenus in 1566 opneemt. In dat laatste geval kan het zo zijn dat 
Boskoop 1566 eenvoudigweg de collectie gezangen van Dathenus bevat, 
zij het in een iets andere volgorde doordat de gezangen van Utenhove 
naar voren worden gehaald.

Om dit te bepalen, vergelijk ik op de volgende pagina de desbetreffen
de gezangen in Boskoop 1566 met de versie van Utenhove (Emden 1561) 
en die van Dathenus (1566).69 Bij ‘Een cort Ghebedt voor die Predicatie’ 
geeft dat het volgende resultaat:

67.  Acquoy, ‘De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes’, 102103: Deze psalmen, ‘meer 
nog dan de andere, weerspiegelden de verdrukking der vorsten, den nood der tijden, de stemming 
der gemoederen, den afkeer van den beeldendienst, het diep besef van zonde, het vast vertrouwen 
op Gods genade. Deze zong men het liefst (...).’ Ik wijs erop dat de Psalmen 1, 127, 128 en 130 
ook in De christlicke ordinancien van Micron worden genoemd als vaste liederen op bepaalde 
momenten in de liturgie. Zie Luth, De 25, 26 en 11 psalmen Utenhove, Inleiding, 710.
68.  Acquoy, ‘De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes’, 114. Lenselink, De Nederlandse 
psalmberijmingen, 428 en Luth, Daer wert, 38 volgen hem hierin.
69.  Ik neem van de Emdense versies degene die het dichtst bij 1566 staat, uit de bundel LXIIII. 
Psalmen uit 1561. Overigens zijn de verschillen met de versies in de bundels 25. Psalmen (1557) 
en 26. Psalmen (1558) niet groot.
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Utenhove 1561 Boskoop 1566 Dathenus 1566

Een ghebet tot God, in sangks-
wijse koortelick veruatet

O God die du onse Vader bist, 
Door Iesum Christ, 
Geef dynen Geest ons allen 
gemeyn 
Die ons inder waerheyt leyde, 
Uerhoor ons doch te deser 
stondt, 
Open den mont, 
Dynes Dienaers dat hy dijn 
woort reyn 
Ende vrijmoedich verbreyde. 
Daertoe O Heere ghenadich
lick,
Open onse hert ende ooren,
Dat wy dat hooren vlietichlick,
Ende trouwelick bewaren, 
Op dat wy moghen vrucht
baerlick. 
Dynen lof altijt verklaren.

Een cort Ghebedt voor die 
Predicatie

O Godt die onse vader bist 
Door Iesum Christ 
Gheeft uwen Gheest ons al 
ghemeyn 
Die ons ter Waerheyt leyde 
Verhoort ons doch tot deser 
stont 
Opent v Mont 
VWs dienaers dat hi v Woort 
reyn 
En vrymoedigh verbreyde 
Daer toe o Heer ghenadichlijck
Opent ons Hert en Ooren
Dat wy dat hooren vlytelijck 
En trouwelick bewaren 
Op dat wy moghen vrucht
baerlijck 
V lof altijt verclaren.

Een kort Ghebedt voor de 
Predicatie

O GODT, die onse vader bist,
Doer Iesum Christ,
Geeft uwen geest ons al 
gemeyn,
Die ons ter waerheit leyde,
Verhoort ons doch tot deser 
stond’,
Opent den mondt,
Vws dienaers dat hy v’ Woort 
reyn,
End vrymoedigh verbreyde,
Daer toe, O Heer, ghenaedig
hlick,
Opent ons hert’ end ooren,
Dat wy dat hooren vlietelick,
End trauwelick bewaeren,
Op dat wy moghen vrucht
baerlick,
V’ lof altydt verklaeren.

Het is duidelijk dat dit gezang in Boskoop 1566 vrijwel identiek is aan 
de versie van Dathenus, inclusief de titel. De spelling wijkt wel af, en 
opvallend is ‘v Mont’ in de zesde regel. Dat zal een drukfout zijn.

Bij ‘Dat ghebedt ons Heeren Jesu Christi’ ligt het iets anders, zoals de 
weergave van de strofen 1 en 4 op de volgende pagina laat zien:
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Utenhove 1561 Boskoop 1566 Dathenus 1566

Oratio Dominica

Vader onser in Hemelrijck,
Die ons heet broeders all 
ghelijck,
En wilt dat wy dy roepen aen,
Als wy met noode zijn beuaen:
Gheeft dat niet bidde alleyn 
de mont,
Maer dat het ga van herten 
gront.

Dynen wille gheschie O Heer 
gelijck,
Op aerden als in Hemelrijck,
Gheeft ons ghedult in lijdens 
pijn,
Ghehoorsaem alle sins te zijn,
Neemt van ons wech vleesch 
ende bloedt,
Dat teghen dynen wille doet.

Dat ghebedt ons Heeren Jesu 
Christi. Math. 6

Vader onser in Hemelrijck
Die ons heet Broeders all 
gelijck
En wilt dat wy dy roepen aen
Als wy met node zijn beuaen
Gheeft dat niet bidt alleyn die 
mont
Helpt dat het gae van herten 
gront.

Uwen wil gheschiet o Heer 
ghelijck
Op aerden als in Hemelrijck
Gheeft ons gedult in lijdens 
pijn
Ghehoorsaem allessins te zijn
Neemt van ons wech vleesch 
ende bloet,
Dat teghen uwen wille doet.

Dat Ghebedt onses Heeren Iesu 
Christi. Matth. VI

ONSE Vader in hemelryck, 
Die ons heet broeders allghe
lyck, 
End wilt dat wy v roepen aen, 
Als wy met noode sijn beuaen: 
Gheeft dat niet bidd’ alleyn de 
mondt, 
Maer dat het gae van herten 
grondt.  

V’ will’ gheschied’ O Heer, 
ghelyck 
Op eerden, als’ in hemelryck: 
Gheeft ons ghedult in lydens 
pyn, 
Ghehoorsaem allesins te sijn, 
Neemt van ons wegh vleesch 
ende bloet, 
Dat teghen uwen wille doet.

Het lijkt hier om een mixvariant te gaan. Boskoop 1566 heeft de titel 
en de aanpassing van ‘dyv’ van Dathenus, maar het begin van strofe 
1 – inclusief ‘dy’! – is dat van Utenhove. Opvallend in Boskoop 1566 is 
de laatste regel van de eerste strofe: ‘Helpt dat het gae’: die variant ben ik 
nergens elders tegengekomen.70

De vijf andere gezangen in Boskoop 1566 zijn duidelijk die van 
Dathenus, hoewel er hier en daar afwijkingen zijn, vooral qua spelling.71  

II.3.3 Verhouding tot Dathenus’ lofzangen
De vraag is nu in welke verhouding Boskoop 1566 staat tot de berijming 
van Dathenus. Als Acquoy in 1897 het ‘Boskoopse boekje’ in handen 
krijgt, valt voor hem alles op z’n plaats.72 Steeds was het tot dan toe in het 
onderzoek de vraag geweest wat er tijdens de hagenpreken in mei en juni 

70.  In Hantboecxken 1565 luidt de laatste regel van strofe 1 van dit gezang: ‘Helpt dat het coemt 
van herten grondt’.
71.  Bij de Tien Geboden, de Lofzang van Zacharias, de Lofzang van Maria en de Lofzang 
van Simeon zijn de afwijkingen in spelling gering. Bij het Simbolum Apostolorum zijn de 
spellingsafwijkingen iets groter. Opvallend is het begin van de laatste strofe van de Lofzang van 
Maria: ‘Hy verheeft Israhel/ Sijn Soon ende gedenckt’ (Boskoop 1566), tegen: ‘Hy verheft Israel/ 
Syn Soon’, end ghedenckt wel’ (Dathenus 1566).
72.  Acquoy, ‘De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes’, 98103.
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1566 gezongen is.73 Bronnen melden dat er psalmen worden gezongen, 
maar welke? Van de psalmen van Utenhove weten we dat ze al in 1555 in 
de Lage Landen verspreid worden, terwijl het psalmboek van Dathenus 
een voorrede heeft die op 25 maart 1566 getekend is. Kunnen Dathenus’ 
psalmen al twee maanden later zó bekend zijn dat ze door degenen die de 
hagenpreken bijwonen –grotendeels uit het hoofd– gezongen worden? 
Het ‘Boskoopse boekje’ brengt voor Acquoy de oplossing. Tijdens de eer
ste hagenpreken hebben de mensen dergelijke goedkope ‘volksboekjes’ 
bij zich, met een selectie van geliefde psalmen en gezangen, snel gedrukt 
door een ‘handig boekdrukker’. De psalmen die men bij de hagenpreken 
zingt zijn dus van Utenhove. Pas later in het jaar 1566 zijn het de psal
men van Dathenus die bij de bijeenkomsten gezongen worden.74 Op basis 
van deze redenering dateert Acquoy het ‘Boskoopse boekje’ in juni of juli 
1566. De vermeende uitgebreide herdruk met 38 psalmen en negentien 
gezangen (Londen 1566 dus) zou later in 1566 het licht hebben gezien.

De vraag blijft dan wel hoe het zit met de gezangen in Boskoop 1566. 
Die zijn – in ieder geval grotendeels – uit de berijming van Dathenus 
afkomstig, die pas eind maart af is. Hoe kunnen deze gezangen in juni 
1566 al zó bekend zijn, dat ze zonder melodie in het ‘Boskoopse boekje’ 
kunnen worden gedrukt? Acquoy komt dan met de suggestie dat het ‘niet 
onwaarschijnlijk’ is dat de gezangen van Dathenus ‘reeds vóór 1566 op 

73.  In mei 1566 verlaten de calvinisten hun schuilkerken en beginnen te preken in de openlucht. 
In mei en juni trekken dergelijke bijeenkomsten in de buurt van Antwerpen tussen de 4000 en 
5000 hoorders. In juli vervijfvoudigt zich dat aantal. De Beeldenstorm begint op 10 augustus bij 
Steenvoorde in Vlaanderen. Zo A.Th. van Deursen, De last van veel geluk. De geschiedenis van 
Nederland, 1555-1702, Amsterdam 2004, 4951.
74.  In het onderzoek is steeds gewezen op de zogenaamde ‘Gentsche Kroniek’, waarin een 
bijeenkomst buiten Gent op 22 juli 1566 wordt beschreven. Daar zouden de psalmen van 
Dathenus gezongen zijn. Zo Ruys, Petrus Dathenus, 234; Luth, Daer wert, 39. De bewuste 
passage luidt: ‘Daer waren ook verscheyde Boekkramen voorsien van Psalmboexkens en andere 
volgens de Ketterye van Calvyn, gelyk als den Heydelbergschen Catechismus, den welken Petrus 
Dathenus overgeset hadt in’t vlaemsch. (...) Naer de Predicatie wierden de Psalmen gesongen van 
de geheele menigte, het gene seker meer moest gelyken naer een gehuyl, als naer een gesang, om 
dat sy alle in het singen onervaren waren; (...).’ Zie Ghendtsche geschiedenissen of chronycke 
van de beroerten en ketterye binnen en omtrent de stadt van Ghendt sedert ’t jaer 1566. tot 
het jaer 1585. (...) Door P. Bernardus de Jonghe, Gent, weduwe Petrus de Goesin en soon, z.j. 
[1752], 11. Hier wordt mijns inziens alleen van de catechismus gezegd dat die in de vertaling van 
Dathenus werd aangeboden. Vgl. de beschrijving van G. Brandt uit 1677 van een bijeenkomst op 
23 juli 1566 in de buurt van Gent: ‘Na de preeke song al ’t volk, mannen en vrouwen, eenigen 
Psalm.’ Even verder noemt Brandt echter ‘Davids Psalmen’ van Dathenus. Deze ‘wierden in ’t 
kort alomme, daer de predikatien doorbraecken, opentlijk gesongen’. Zie G. Brandts historie 
der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. (...), 
tweede druk, Amsterdam, voor Jan Rieuwertsz., Hendrik en Dirk Boom, 1677, 305. Uit deze 
getuigenissen is dus niet op te maken wanneer de psalmen van Dathenus precies gebruikt werden 
bij de hagenpreken.
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een vliegend blaadje of in een klein boekje zijn verspreid geweest (...)’.75 
Deze suggestie wordt in 1943 door W.J. Kooiman overgenomen.76 Ook 
J.R. Luth sluit zich in 1986 aan bij Acquoy’s idee van een ‘vliegend blaad
je’ of ‘een klein boekje’ met Dathenus’ berijmingen. Luth breidt die ge
dachte verder uit.77 Zijn hypothese is dat er ‘boekjes zijn geweest met 
een aantal psalmberijmingen van Datheen’. Ter ondersteuning van die 
gedachte noemt Luth het gegeven dat er in april 1567 in Ieper een boek
je in beslag wordt genomen waarin ‘Twyntich psalmen duer PETRUM 
DATHENUM’ zouden staan.78 Het is mogelijk, aldus Luth, dat er al vroeg 
in het jaar 1566 dergelijke boekjes circuleren. 

Lenselink kan zich in 1959 niet vinden in de gedachtegang van 
Acquoy. Hij stelt voor het ‘Boskoopse boekje’ niet in juni/juli maar in 
augustus/september 1566 te dateren en de vermeende uitgebreide her
druk (Londen 1566) in november of december. ‘In het halve jaar dat ligt 
tussen Datheen’s Voorrede en de verschijning van het “Boskoopse boek
je” kunnen Datheen’s liederen bekendheid genoeg verworven hebben om 
een uitgave zonder muziek te rechtvaardigen’, aldus Lenselink.79

De vraag is nu welke gedachtegang we het beste kunnen volgen. Mijns 
inziens is een hypothese die nauw aansluit bij Lenselink het meest aan
nemelijk: nadat Dathenus eind maart/begin april 1566 zijn complete 
psalmberijming in Heidelberg heeft laten drukken, komen er naast 
complete edities van het psalmboek ook selectieuitgaven op de markt. 
Worden aanvankelijk bij de hagenpreken nog de psalmen van Utenhove 

75.  Acquoy gaat er, zoals we zagen, van uit dat Boskoop 1566 bij Van der Erven in Emden 
gedrukt is. Aangezien Dathenus al rond 1558 in contact staat met Van der Erven (zie boven), zou 
het goed kunnen zijn dat deze de gezangen van Dathenus vóór 1566 afzonderlijk drukt, eventueel 
zonder de twee Londense gezangen, aldus Acquoy, ‘De vijf, in den toren te Boskoop gevonden 
boekjes’, 115116. Hij noemt de kwestie ‘du/ghy’ als argument. In de gezangen van Dathenus 
in Boskoop 1566 komt geen ‘du’ of ‘dyn’ voor en ook in de zeven psalmen van Utenhove is 
menig ‘du’ en ‘dyn’ in ‘ghi’ en ‘u’ veranderd. ‘Daar zit de invloed van Dathenus bij den uitgever 
achter. En als die invloed zoo groot is geweest, wat wonder dan, dat Van der Erven ook weleens 
Gezangen van Dathenus afzonderlijk zal hebben gedrukt?’
76.  Kooiman, Luther’s kerklied, 148, noot 4, 154.
77.  Luth, Daer wert, 3940. NB: Acquoy spreekt over de gezángen die op een vliegend blaadje of 
in een klein boekje zouden zijn verspreid. Luth zegt dat Acquoy aannam dat Dathenus’ psálmen 
op vliegende blaadjes hebben gecirculeerd.
78.  Luth, Daer wert, 40, met een verwijzing naar het boek Verboden lectuur van Chr. Sepp uit 
1889. Sepp denkt dat in zijn bron de namen Dathenus en Utenhove zijn verwisseld. Luth wijst er 
echter op dat er van Utenhove ook geen uitgave met twintig psalmen bekend is. Vgl. Slenk, ‘Jan 
Utenhove’s Psalms’, 166. Hij stelt dat de inbeslagname van boeken in de woning van Anthonis 
van Volden in Ieper op 23 april 1567 was, en niet op 13 april, zoals Luth schrijft. Volgens 
Slenk kan het bij de uitgave met twintig psalmen gaan om ‘an early, incomplete edition of his 
[Dathenus’] psalter’. 
79.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 428429.
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gezongen, in de loop van het jaar begint de berijming van Dathenus de 
psalmen van Utenhove te verdringen. Het ‘Boskoopse boekje’, door een 
ons onbekende drukker uitgegeven, is te beschouwen als een mixvariant. 
Ik voer de volgende argumenten aan ter onderbouwing van deze hypo
these:
• We weten dat er sprake is van selectieuitgaven met psalmen van 

Dathenus. Er is echter geen enkele aanwijzing dat Dathenus al vóór 
zijn complete berijming een selectie van psalmen of gezangen het licht 
doet zien. De indruk ontstaat daarentegen juist dat Dathenus eerst zijn 
complete psalmberijming in Heidelberg op de markt brengt, en dat 
vervolgens ánderen (drukkers) daar een selectie uit maken. Zo is het 
denkbaar dat ook de zeven gezangen door een drukker apart worden 
toegevoegd aan een aantal psalmen van Utenhove.

• Acquoy en anderen redeneren sterk vanuit de gedachte dat een 
liedboekje zonder melodieën erop wijst dat de inhoud ervan bekend 
moet zijn bij de beoogde gebruiker. Mijns inziens moeten we ech
ter voorzichtig zijn met een dergelijke gevolgtrekking. Ook uit 
oogpunt van kostenbesparing – dergelijke uitgaven zijn voor het 
grote publiek bedoeld – kan een drukker er in 1566 voor kiezen een 
editie zonder melodieën op de markt te brengen. Bovendien zijn 
er in deze periode drukkers die geen muzieknotatie kúnnen druk
ken.80 Hierboven wees ik er al op dat er in 1566 ook een editie van 
Dathenus’ complete psalter ‘sonder Nooten’ moet zijn verschenen.81 
Daaruit kan nooit de conclusie worden getrokken dat deze druk
ker de melodieën van alle 150 psalmen als bekend veronderstelt. 
Interessant is overigens de gedachte dat de gezangen van Boskoop 
1566 overgenomen kunnen zijn uit deze verloren gegane teksteditie 
van Dathenus’ psalmboek. 

• In zijn betoog gaat Acquoy er in 1897 sterk van uit dat Boskoop 1566 
bij Van der Erven in Emden is gedrukt. Vanwege de contacten tus
sen Dathenus en Emden kan Van der Erven al in een vroegtijdig sta
dium gezangen van Dathenus in een aparte uitgave uitbrengen, aldus 
Acquoy. Dit argument is vervallen nu we de drukker van Boskoop 
1566 zeer waarschijnlijk in de Nederlanden zelf moeten zoeken. 
Eenzelfde redenering met betrekking tot een ons onbekende drukker 
in de Nederlanden ligt niet voor de hand. Waarom zou Dathenus bij 
een drukker in de Nederlanden alvast zijn gezangen laten uitgeven, 

80.  Vgl. Van der Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen’, 130. Harman 
Schinckel (Delft), die Londen 1566 uitbrengt, kan geen muzieknoten drukken.
81.  Zie paragraaf II.1.2. 



111

II. De lofzangen in het psalmboek van Dathenus (1566)

in afwachting van het complete psalter dat in Heidelberg verschijnt? 
Dat kan hij dan toch veel beter in Heidelberg doen, waar hij in alle 
vrijheid zijn publicaties kan uitbrengen, zoals hij in 1563 ook met zijn 
vertaling van de Heidelbergse Catechismus heeft gedaan? Eerder is 
de omgekeerde redenering voor de hand liggend: een drukker in de 
Nederlanden komt na maart 1566 in aanraking met het psalmboek van 
Dathenus en besluit een aantal veelgezongen psalmen van Utenhove, 
waarmee de Nederlandse gereformeerden vertrouwd zijn, te combine
ren met de gezangen uit het psalmboek van Dathenus. Zoiets doet ook 
Harman Schinckel (Delft) in dat jaar: 38 psalmen van Utenhove wor
den gecombineerd met veelal lutherse gezangen; en de Bedezang voor 
de Predikatie staat, net als in Boskoop 1566, helemaal vooraan.82 De 
kwestie van het aanpassen van ‘du/dyn’ in Boskoop 1566 blijft dan wel 
een opmerkelijk gegeven. Aannemelijk is dat de drukker de psalmen 
van Utenhove op dit punt heeft willen aanpassen aan de gezangen van 
Dathenus.83

• Dat de gezangen van Dathenus al vóór 1566 op een vliegend blaadje 
of in een klein boekje verspreid worden, zoals Acquoy suggereert, 
lijkt ook inhoudelijk niet aannemelijk. Zoals we hebben gezien, is het 
Dathenus’ inzet om de Geneefse psálmen voor de Nederlandse gere
formeerden beschikbaar te maken. Het heeft er alles van weg dat de 
gezangen voor hem als een aanhangsel gelden. Hij spreekt er zelfs 
met geen woord over in zijn uitgebreide inleiding, zo zagen we. Het 
ligt dan niet voor de hand dat hij met de gezangen begonnen zal zijn. 
Eerder is het aannemelijk dat hij, na de 150 psalmen berijmd te heb
ben, nog een aantal gezangen vertaalt of bewerkt waarvan hij weet dat 
ze bekend en geliefd zijn bij het volk of waarvan hij vindt dat ze in 
zo’n uitgave niet mogen ontbreken.

• Overigens moet in overweging genomen worden dat het ook andersom 
gegaan kan zijn: Dathenus berijmt de 150 psalmen en is tegelijk vanuit 
het ‘Boskoopse boekje’ bekend met de zeven gezangen die daarin een 
plek hebben. Die zeven – door iemand anders berijmd – zijn inmiddels 
bekend en geliefd, waarom Dathenus besluit ze achter zijn psalmen op 
te nemen. Hoe aantrekkelijk ook, toch bevredigt deze gedachtegang 
niet. Allereerst omdat dan te verwachten zou zijn dat Dathenus ergens 

82.  Zie Van der Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen’, 109114.
83.  In de vijf gezangen van Dathenus is alleen sprake van ‘ghy’ en ‘uwen’. Opmerkelijk blijft dan 
het ‘Ghebedt onses Heeren’, waar ‘dyn’ en ‘uwen’ door elkaar worden gebruikt. Misschien heeft 
de drukker hier de versie van Utenhove als uitgangspunt gehad, maar niet alles aangepast. Dat is 
ook bij de psalmen hier en daar het geval.
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in zijn voorwoord meldt dat hij om deze reden de zeven gezangen 
van een ander heeft toegevoegd.84 In de tweede plaats: het ‘Boskoopse 
boekje’ verschijnt pas in 1566. Het moet dan in de eerste maanden van 
dat jaar al een brede verspreiding hebben gekregen, zodat Dathenus 
in maart weet dat hij deze collectie gezangen op wil nemen in zijn 
psalmboek. Tot slot: inhoudelijk en qua aanpak sluiten de gezangen 
van Dathenus – zoals we zagen – helemaal aan bij de manier waarop 
hij met de psalmen omgaat. De omgekeerde route van de gezangen ligt 
om deze redenen daarom niet voor de hand.

II.3.4 Balans
Samenvattend: ik ga er in deze studie van uit dat Dathenus zelf degene 
is die de zeven lofzangen in zijn kerkboek opneemt en dat deze collec
tie gezangen voor het eerst wordt gepubliceerd in het psalmboek dat 
Dathenus in maart/april 1566 in Heidelberg uitgeeft. Het ‘gemengd 
UtenhoviaansDatheens gezangboekje’, zoals Lenselink Boskoop 1566 
aanduidt, wordt later dat jaar door een onbekende drukker die waar
schijnlijk in de Nederlanden woont en vanwege de gevaarlijke omstan
digheden anoniem wil blijven, gedrukt met het oog op de hagenpreken 
die sinds mei 1566 her en der worden gehouden. Het ‘Boskoopse boekje’ 
laat zien dat enerzijds Dathenus’ psalmboek (en misschien wel met name 
diens gezangen) een snelle opmars maakt onder de gereformeerden, ter
wijl anderzijds de psalmen van Utenhove in het jaar van de hagenpreken 
nog lang door het volk worden gezongen.85

84.  Zoals we gezien hebben, meldt Dathenus bij de Bedezang voor de Predikatie wel dat het een 
gezang van Utenhove is. Bij ‘Dat Ghebedt onses Heeren Iesu Christi’ niet, maar dat kan te maken 
hebben met het ontbreken van de initialen I.V. in de bundels van Utenhove.
85.  Slenk, ‘Jan Utenhove’s Psalms’, 166168 laat zien dat Utenhoves psalmen ook na 1566 nog 
bekend en geliefd zijn in de Nederlanden, bijvoorbeeld doordat er in 1567 en 1568 nog vaak 
naar melodieën van zijn psalmen wordt verwezen. Na 1568 ‘Utenhove’s psalms disappear from 
contemporary record’, onder andere door de uitspraak van het zogenaamde Convent van Wesel in 
november 1568 dat alleen de ‘psalmi à Petro Datheno’ mogen worden gezongen.
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II.4 Dathenus’ lofzangen in perspectief 
De vraag die ik ten slotte aan de orde wil stellen, is hoe de collectie lof
zangen van Dathenus zich verhoudt tot de kerkliedtradities waarmee 
Dathenus in de periode tot 1566 (mogelijk) in aanraking komt. We mogen 
namelijk niet uitsluiten dat hij door deze tradities wordt beïnvloed en dat 
hij bij het samenstellen van zijn eigen collectie één of meer voorbeelden 
in gedachten heeft. Naar zijn aard heeft wat ik hier te berde breng voor 
een deel een hypothetisch karakter.

II.4.1 De kloostertraditie
De eerste liturgische traditie waarmee Dathenus in aanraking komt, is 
die van het klooster. Hoewel we weinig over de eerste achttien à twin
tig jaar van zijn leven weten, is het volgens zijn biograaf duidelijk dat 
Dathenus in een katholiek gezin in Vlaanderen opgroeit en op jonge 
leeftijd in het karmelietenklooster in Ieper terechtkomt.86 Over die tijd 
is ons niets bekend. Het ligt echter voor de hand dat Dathenus in het 
klooster vertrouwd raakt met de dagelijkse getijdengebeden waarin de 
middeleeuwse psalteria een rol spelen. Mogelijk komt hij zodoende in 
Ieper in aanraking met een psalterium waarin behalve de teksten van de 
150 psalmen ook een reeks cantica en andere gezangen is opgenomen.87

II.4.2 De Souterliedekens
Mogelijk kent Dathenus uit de periode dat hij, na zijn uittreding uit het 
klooster, nog in Vlaanderen verblijft en als prediker in onder andere 
Kortrijk en Poperingen optreedt88 de Souterliedekens: de eerste psalm
berijming in het Nederlands, die in 1540 in Vlaanderen (Antwerpen) 
verschijnt. In de periode dat Dathenus in Londen verblijft, van 1550 tot 
circa 1554, zingt hij in de Nederlandse vluchtelingengemeente die vanaf 
september 1550 in de kerk van Austin Friars samenkomt, misschien 
eveneens aanvankelijk uit de Souterliedekens.89 In dat geval is Dathenus 

86.  Zie Ruys, Petrus Dathenus, 310. Vgl. Benrath, ‘Petrus Dathenus’, 372; Schreiber, Petrus 
Dathenus, 33.
87.  Zie voor de psalteria die aan het eind van de middeleeuwen in de kloosters werden gebruikt 
paragraaf I.1.2.5.
88.  Zie Ruys, Petrus Dathenus, 10.
89.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 252 constateert in de eerste bundel van 
Utenhove uit 1551 een groot aantal ‘reminiscenties’ aan de Souterliedekens en concludeert 
daaruit dat ‘deze liedekens’ in Londen ‘grote bekendheid, zo niet populariteit hebben genoten’. 
Vervolgens stelt hij de vraag of het ‘te stoutmoedig’ is om te veronderstellen dat ze ook gezongen 
zijn geweest. ‘Maar noodgedwongen (...).’ Luth, Daer wert, 1722 gaat uitgebreid op deze kwestie 
in en concludeert dat ‘we mogen aannemen dat de Londense gemeente vanaf het begin in haar 
samenkomsten de psalmen van Utenhove heeft gezongen’ (21). Overigens is Luth in De 25, 26 en 
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bekend met de reeks gezangen in deze bundel, waaronder de drie nieuw
testamentische cantica, een Onze Vaderlied en een geloofsbelijdenis.90

II.4.3 De Utenhovetraditie
In Londen maakt Dathenus tussen 1550 en 1554 in ieder geval ken
nis met de psalmentraditie van Utenhove. In deze periode verschijnt 
eerst (in 1551) een uitgave met tien psalmen en twee gezangen en even 
later (in 1552 of 1553) een bundel met 25 psalmen en vier gezangen: 
de Lofzang van Simeon, de Tien Geboden, de geloofsbelijdenis en het 
Onze Vader.91 Van deze gezangen wordt de Lofzang van Simeon bij de 
viering van het avondmaal gezongen. Mogelijk kent Dathenus in deze 
periode ook het gebruik van het gezongen Onze Vader en de gezongen 
Tien Geboden.92 

Als Dathenus via Emden93 in 1555 in Frankfurt am Main terecht
komt en daar als predikant wordt bevestigd, zingt zijn gemeente daar 
uit Utenhoves psalmbundel(s).94 Even later, in 1557, brengt Gillis van 
der Erven in Emden het Londense psalmboek met de 25 psalmen op
nieuw uit.95 Aan de reeks gezangen voegt de drukker de Bedezang voor de 

11 psalmen Utenhove, Inleiding, 56 minder stellig op dit punt. Vgl. Leaver, ‘Goostly Psalmes 
& Spirituall Songes’, 160, die de mogelijkheid dat de Souterliedekens in Londen gezongen zijn 
openlaat.
90.  Zie paragraaf I.2.3.1.
91.  Zie over het liturgisch gebruik van Utenhoves psalmen in Londen Leaver, ‘Goostly Psalmes 
& Spirituall Songes’, 160174; vgl. Luth, De 25, 26 en 11 psalmen Utenhove, Inleiding, 710. 
Luth gaat er in navolging van Leaver van uit dat de uitgave met 25 psalmen in 1552 of 1553 in 
Londen verschijnt, en niet zoals onder andere Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 
276 aanneemt, in 1551. De vier gezangen worden gezongen op Franse en Duitse melodieën. 
De Lofzang van Simeon heeft de gebruikelijke Geneefse melodie, de Tien Geboden gaat op de 
Geneefse melodie van Psalm 65, de geloofsbelijdenis en het Onze Vader worden respectievelijk 
gezongen op Luthers ‘Wir glauben all’ en ‘Vater unser’.
92.  De Lofzang van Simeon wordt genoemd in de ordinantie van Micron. Zie Dankbaar/Micron, 
De christlicke ordinancien, 105. Vgl. Luth, De 25, 26 en 11 psalmen Utenhove, Inleiding, 8. 
Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 170171 stelt dat het mogelijk is dat ook het Onze 
Vader weleens werd gezongen. Over de Tien Geboden werpt hij alleen de vraag op of dat lied ook 
gezongen zal zijn.
93.  Zie over deze periode Ruys, Petrus Dathenus, 1618; Nauta, ‘Petrus Dathenus’, 110; 
Schreiber, Petrus Dathenus, 3940. Zie voor de liturgie in Emden Leaver, ‘Goostly Psalmes 
& Spirituall Songes’, 178. De liturgie die de vluchtelingengemeente gebruikt, De christlicke 
ordinancien van Micron, wordt in 1554 in Emden uitgegeven.
94.  Zie over de periode van Dathenus in Frankfurt Ruys, Petrus Dathenus, 1945; Nauta, 
‘Petrus Dathenus’, 110; Schreiber, Petrus Dathenus, 4171. Volgens Leaver, ‘Goostly Psalmes & 
Spirituall Songes’, 216 gebruikt Dathenus’ gemeente in Frankfurt de liturgie van Micron zoals 
die in Londen was gebruikt. Vgl. Schreiber, Petrus Dathenus, 4447, die de discussie weergeeft 
over de vraag of de Nederlandse vluchtelingengemeente de liturgie van a Lasco/Micron gebruikt, 
of zich (gedwongen) aansluit bij de Liturgia sacra van Valerandus Pollanus, die de Franse 
vluchtelingengemeente hanteert. Schreiber kiest uiteindelijk overtuigend voor de eerste optie.
95.  Pettegree, Emden and the Dutch Revolt, 95, noot 33 gaat ervan uit dat de bundel met 
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Predikatie van Utenhove toe.96 In de bundels met psalmen van Utenhove 
die vervolgens bij Van der Erven verschijnen, groeit de collectie ge
zangen.97 In 1559 worden een tweede Onze Vaderlied en ‘Een danck
segghinghe ouer de dry hooftstucken onser salicheydt’ toegevoegd.98 
Rond 1561 verschijnen in een bundel die waarschijnlijk in Emden uit
komt ook Utenhoves lofzangen van Maria en Zacharias.99 Dan is intussen 
ook bij John Day in Londen een uitgave met Hondert psalmen versche
nen, waarin dezelfde reeks gezangen staat.

Als Dathenus in maart 1562 Frankfurt verlaat en via Emden bij keur
vorst Friedrich III van de Palts terechtkomt, is hij dus waarschijnlijk be
kend met een psalmboek waarin naast honderd psalmen ook negen ge
zangen staan: een collectie die bestaat uit de drie nieuwtestamentische 
cantica, de catechetische gezangen van gebod, geloof en gebed (tweemaal) 
en twee vrije liederen (‘Een dancksegghinghe’ en de Bedezang voor de 
Predikatie).100 Het ligt voor de hand dat Dathenus en zijn gemeente, als 
ze zich in juni 1562 in Frankenthal hebben gevestigd,101 deze collectie 
psalmen en gezangen gebruiken tijdens de liturgie.102

25 psalmen van Utenhove al rond 1555 in Emden verschijnt. Vgl. Leaver, ‘Goostly Psalmes 
& Spirituall Songes’, 178, die wijst op de brief van Gasper van der Heyden van 17 december 
1555 waarin deze vanuit Antwerpen schrijft aan de in Emden woonachtige boekverkoper Jacob 
Michiels dat hij in Antwerpen ‘zomtyts een psalmboek van myn Heer Utenhoven’ verkoopt. 
Volgens Leaver kunnen de vluchtelingen bundeltjes vanuit Londen hebben meegenomen. Er kan 
ook een Emdense uitgave zijn geweest die verloren is gegaan.
96.  Zie voor deze uitgave Luth, De 25, 26 en 11 psalmen Utenhove. Zie over de Bedezang voor 
de Predikatie, die mogelijk qua tekst en melodie naar een Duits voorbeeld is gemaakt, Luth, a.w., 
Inleiding, 2026. Vgl. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 314317. 
97.  Volgens een mededeling van Isaac le Long uit 1751 is er in 1558 een Emdense uitgave geweest 
met alle 38 psalmen en gezangen die op dat moment beschikbaar waren. In de opsomming van Le 
Long volgen vijf gezangen. Echter, de Bedezang voor de Predikatie ontbreekt. In plaats daarvan 
wordt een tweede Onze Vaderlied genoemd. Dit laatste gezang kennen we uit de Emdense uitgave 
Andere 26. psalmen uit 1559. Zie voor de uitgave met 38 psalmen uit 1558 Leaver, ‘Goostly 
Psalmes & Spirituall Songes’, 182183, die de opsomming van Le Long weergeeft. Vgl. Lenselink, 
De Nederlandse psalmberijmingen, 333334.
98.  Zie over de twee nieuwe gezangen Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 361
362. Het eerste is een vertaling van het Franse Onze Vaderlied van Marot, het tweede lied is 
geïnspireerd op Luthers ‘Gelobet seystu, Jesu Christ’.
99.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 399, 402403. De Lofzang van Maria is 
te zingen op de Geneefse melodie van Psalm 42, de Lofzang van Zacharias gaat op de wijs van de 
Geneefse Psalm 41.
100.  Hierboven (paragraaf II.2.2.2) heb ik betoogd dat Dathenus in Frankenthal bekend moet 
zijn met de Londense uitgave met Hondert psalmen, gezien de melodieën van het Onze Vader en 
de Bedezang voor de Predikatie die hij uit deze bundel overneemt. Schreiber, Petrus Dathenus, 
58 laat zien dat Dathenus in deze periode contact onderhoudt met Utenhove. In 1560 en 1561 
schrijft hij ten minste drie brieven naar Londen waarin hij Utenhove op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen in Frankfurt.
101.  Zie over de periode van Dathenus in Frankenthal met name Benrath, ‘Petrus Dathenus’, 
369399; vgl. Ruys, Petrus Dathenus, 4656; Schreiber, Petrus Dathenus, 6487.
102.  Vgl. A.A. van Schelven, De Nederduitsche vluchtelingenkerken der XVIde eeuw in 
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II.4.4 De Franse traditie
We hebben gezien dat Dathenus zich in zijn psalmboek van 1566 
aansluit bij het complete Geneefse Psalter dat sinds 1562 beschikbaar 
is.103 We weten niet precies hoe en wanneer Dathenus met deze Franse 
kerkliedtraditie in aanraking komt. Feit is dat hij in de periode dat 
hij in Frankfurt verblijft in nauw contact staat met Calvijn. In ieder 
geval is Calvijn in september 1556 een paar weken in Frankfurt. En 
uit de schriftelijke correspondentie tussen Dathenus en Calvijn in deze 
periode blijkt dat Dathenus de reformator van Genève als zijn advi
seur beschouwt.104 Het ligt voor de hand dat Dathenus in deze periode 
ook kennismaakt met een voorloper van het uiteindelijke Geneefse 
Psalter.105

Dathenus kan echter al eerder in contact zijn gekomen met de Franse 
liedtraditie. In Londen is er vanaf 1550 namelijk ook een Franstalige vluch
telingengemeente, die nauw verbonden is met de Nederlandse vluchtelin
gengemeente. Deze Franse gemeente gebruikt de liturgie van Valerandus 
Pollanus en zingt uit het psalmboek dat in 1548 in Straatsburg is ver
schenen.106 In dit psalmboek staan, behalve 48 psalmen van met name 
Marot en Calvijn, ook acht gezangen, waaronder de lofzangen van Maria 
en Simeon, de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en de Tien Geboden.107 
De geloofsbelijdenis en het Tien Gebodenlied hebben waarschijnlijk een 

Engeland en Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden, 
’sGravenhage 1909, 248: ‘Veilig mogen we aannemen, dat in de eerste jaren van het bestaan 
Frankenthals Kerk zich in al haar gebruiken wel geheel zal aangesloten hebben bij hetgeen in de 
LascoMicronse kring als regel voor kerkinrichting gold. Immers ook in moederkolonie Frankfort 
had men zich daaraan gehouden.’ Na het verschijnen van Dathenus’ psalmbundel ontleent de 
gemeente haar psalmberijming ‘voortaan niet meer aan Utenhove maar aan de Franse Kerken’. 
De vluchtelingen zetten overigens wel op 13 juni 1562 hun handtekening onder de ‘Capitulatie’, 
waarin ze beloven zich aan de regels van het keurvorstendom te zullen houden; wat betreft 
‘die Christliche Lehr unnd Ceremonien’ zullen ze niet afwijken van de kerkorde die in de Palts 
gebruikelijk is. Zie Van Schelven, a.w., 239241.
103.  Zie paragraaf II.1.
104.  Zie Ruys, Petrus Dathenus, 2731, 3642. Er zijn zeven brieven uit deze periode bewaard 
gebleven, zes van Dathenus aan Calvijn en één van Calvijn aan Dathenus.
105.  In Genève was in 1554 een bundel met 83 psalmen van Marot en De Bèze verschenen. In 
1556 volgde een uitgave met 89 psalmen. Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 7273, 9498.
106.  Zie hierover uitgebreid Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 141160. De orde die 
Pollanus in 1551/1552 maakt is, net als De christlicke ordinancien van Micron, gebaseerd op de 
Forma ac ratio van Johannes a Lasco. Zie voor de uitgave van deze orde: Valerandus Pollanus 
Liturgia sacra (1551-1555). Opnieuw uitgegeven en van een inleiding voorzien door A.C. 
Honders, Leiden 1970.
107.  Zie voor het Straatsburgse psalmboek van 1548 Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 3840. 
De acht gezangen zijn van Calvijn (de Lofzang van Simeon, de geloofsbelijdenis en de Tien 
Geboden), Marot (het Onze Vader en de Tien Geboden), Du Plessis (de Lofzang van Maria), 
Gueroult (het Te Deum) en een onbekende auteur (een vertaling van Luthers ‘Nun bitten wir’). 
Zonder melodie zijn ook nog opgenomen de teksten van de maaltijdgebeden van Marot.
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vaste plaats in de liturgie, terwijl de Lofzang van Simeon bij de viering 
van het avondmaal wordt gezongen.108

Later komt Dathenus opnieuw in aanraking met deze Franse traditie. 
In Emden is rond 1554 ook een Franse vluchtelingengemeente, die daar 
haar liturgische praktijk zoals ze die in Londen had, voortzet. Van der 
Erven zorgt in 1556 voor een uitgave van deze liturgie.109 In Frankfurt 
is vanaf april 1554 eveneens een Franstalige vluchtelingengemeente, die 
de liturgie van Pollanus gebruikt. Deze liturgie wordt daar opnieuw uit
gegeven. Nederlandse vluchtelingen in de stad voegen zich aanvankelijk 
bij deze Franse gemeente, tot in september 1555 een eigen Nederlandse 
gemeente wordt geïnstitueerd, waar Dathenus predikant wordt.110 

Het kan gezien het bovenstaande bijna niet anders of Dathenus leert 
in de periode 15501562 niet alleen het Geneefse Psalter kennen, maar 
ook de liturgie van Pollanus en het Straatsburgse gezangboek van de 
Franse vluchtelingengemeenten. 

II.4.5 De Engelse traditie
Naar alle waarschijnlijkheid komt Dathenus in de periode dat hij in 
Londen verblijft en daarna ook in aanraking met de Engelse psalmen
traditie. De Engelsen maken voor hun liturgie gebruik van The Book of 
Common Prayer, dat voor het eerst in 1549 in Engeland verschijnt. De 
psalmen die gezongen worden zijn die van Thomas Sternhold (vanaf 
1547) en John Hopkins (vanaf 1549).111

Ook de hervormingsgezinde Engelsen nemen onder de regering 
van Mary Tudor de wijk en komen vanaf 1553 onder andere in Emden, 
Frankfurt, Wesel, Straatsburg, Genève en Zürich terecht.112 In Wesel 
ziet rond 1555 voor deze vluchtelingen de uitgave Psalmes of Dauid in 
Metre het licht. Daarin staan behalve 52 psalmen van vooral Sternhold 
en Hopkins ook twaalf gezangen, waaronder de lofzangen van Zacharias 
en Maria, het Onze Vader, de geloofsbelijdenis en de Tien Geboden.113 In 

108.  Zie Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 143, 159160. In een van de varianten 
van de orden die Leaver geeft, wordt aan het eind van de dienst ook het Veni creator (de 
vertaling van Luthers ‘Nun bitten wir’) genoemd, dat gezongen kan worden in plaats van de 
geloofsbelijdenis.
109.  Zie Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 178, 189.
110.  Zie Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 215216.
111.  Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 144145 vermoedt dat er rond 1552 in de 
Engelse liturgie behalve psalmen ook al een gezongen Tien Gebodenlied in gebruik is geweest.
112.  Zie voor de Engelse vluchtelingenmeenten Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 
189192 (Emden), 192194 (Straatsburg), 195215 (Wesel), 216225 (Frankfurt) en 226237 (Genève).
113.  Zie Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 205206 voor een tabel met de inhoud 
van dit psalmboek. 
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Frankfurt volgen de Engelsen een liturgie die nauw aansluit bij die van 
Pollanus, inclusief de gezongen Tien Geboden.114 In Genève ontstaat tus
sen 1556 en 1561 de zogenoemde ‘AngloGeneefse’ psalmtraditie, waarin 
Engelse en Franse invloeden samenkomen. Als de Engelse vluchtelingen 
vanaf 1558 weer terugkeren naar Londen, wordt de ‘AngloGeneefse’ tra
ditie daar voortgezet. In 1560 publiceert John Day in Londen een uitgave 
met 62 psalmen en de gezangen uit het psalmboek van Wesel, waaronder 
nu ook de Lofzang van Simeon.115 In 1562 verschijnt The Whole Booke 
of Psalmes. Daarin staan naast alle 150 psalmen maar liefst 21 gezangen, 
waaronder de lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon en de gezangen 
van gebod, gebed en geloof.116 

Behalve in Londen en wellicht Emden komt Dathenus vrijwel zeker in 
aanraking met deze Engelse psalmentraditie als hij tussen 1555 en 1562 
in Frankfurt verblijft.117

II.4.6 De Duitse traditie
Dathenus bevindt zich, zoals we gezien hebben, vanaf juni 1562 in 
Frankenthal, in het gebied van keurvorst Friedrich III van de Palts. De 
Nederlandse gemeente gebruikt daar waarschijnlijk de liturgie waarmee 
ze sinds Londen vertrouwd is.118 Intussen geldt in de Palts een andere 
kerkorde. Juist in de tijd dat Dathenus in Frankenthal verblijft, vindt er in 
het keurvorstendom een religieuze heroriëntatie plaats, waarbij Friedrich 
III zich met name op het calvinisme richt.119 Deze heroriëntatie resul
teert erin dat in november 1563 een nieuwe kerkorde in de Palts wordt 

114.  Zie Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 219221.
115.  Zie Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 244245. Misschien stond de Lofzang 
van Simeon ook al in het Weselse psalmboek, maar het origineel is op die plaats defect.
116.  Zie Leaver, ‘Goostly Psalmes & Spirituall Songes’, 253 voor een grafiek waarin de groei 
van The Whole Booke of Psalmes inzichtelijk is gemaakt. Vgl. appendix IX op 316319 voor een 
analyse van de wording van The Whole Booke of Psalmes.
117.  In dezelfde tijd dat Dathenus in Frankfurt begint, is er in de Engelse gemeente in Frankfurt 
een conflict over welke liturgie er gebruikt moet worden. John Knox en William Whittingham, 
die op dat moment de gemeente leiden, zoeken qua liturgie en psalmzang meer aansluiting bij 
Genève. Knox wordt weggestuurd en gaat in oktober 1555 samen met Whittingham naar Genève, 
waar op 1 november de Engelse gemeente wordt geïnstitueerd. Zie Leaver, ‘Goostly Psalmes & 
Spirituall Songes’, 221226.
118.  Zie hierboven paragraaf II.4.3.
119.  Zie hierover uitgebreid Schreiber, Petrus Dathenus, 7181. Schreiber wil niet meer spreken 
van een ‘Hinwendung der Kurpfalz zum Calvinismus’, maar van een ‘Neuorientierung’: van een 
‘melanchthonianisch gedeuteten Luthertum zu einem Religions und Kirchenverständnis, das 
wesentliche Elemente schweizerischcalvinischer Theologie aufnahm und das die Sonderform 
des pfälzischen Reformiertentums prägte’ (72). Op deze manier komt duidelijker uit dat er 
continuïteit is met de religiepolitiek van de voorganger van Friedrich III, Ottheinrich, die van 
1556 tot 1559 keurvorst is, aldus Schreiber.
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ingevoerd.120 Met betrekking tot het zingen wordt voorgeschreven dat 
in de kerken alleen Duitse psalmen mogen worden gezongen.121 Bedoeld 
zullen zijn de psalmen uit de traditie van het Bonner Gesangbuch. Dat 
gezangboek, waarvan sinds 1544 verschillende edities waren verschenen, 
is in 1563 bekend en verbreid in dit deel van Duitsland.122 Mogelijk is 
er al in 1563 een eigen variant van dit gezangboek voor de Palts.123 Het 
karakteristieke van de gezangboeken in de Bonner traditie is dat ze in 
twee delen uiteenvallen: een afdeling met psalmen en een afdeling chris
telijke gezangen. Aan de sectie psalmen is echter steeds een aantal lof
zangen toegevoegd, die dus onderscheiden worden van de andere liederen 
in de tweede afdeling. In de editie van het Bonner Gesangbuch van 1550 
staan achter Psalm 150 de volgende gezangen: de Lofzang van Zacharias 
(twee keer), de Lofzang van Maria (twee keer), de Lofzang van Simeon en 
het vroegchristelijk Te Deum (twee keer).124 De als zodanig aangeduide 

120.  Zie voor deze kerkorde E. Sehling (red.), Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. 
Jahrhunderts, band 14, Tübingen 1969, 333408.
121.  Sehling, Kirchenordnungen, 401: ‘Dieweil aber das hertz Gott mit dem nicht loben kann, 
das es nicht verstehet, (...) so wöllen wir hiermit, daß keine andere dann teutsche psalmen in 
unsern kirchen gesungen werden.’ Volgens Sehling, a.w., 401 noot 44 schreef de kerkorde voor 
de Palts uit 1556 ook alleen Duitse psalmen voor, hoewel Latijnse gezangen voor leerlingen 
werden getolereerd.
122.  De eerste editie van het Bonner Gesangbuch uit 1544 is verloren gegaan. We kennen 
wel uitgaven uit 1550, 1561, 1563, 1564 en 1566. Melanchthon en Bucer worden gezien als de 
samenstellers van het gezangboek. Zie Gerhard Bork, Die Melodien des Bonner Gesangbuches in 
seinen Ausgaben zwischen 1550 und 1630, Keulen/Krefeld 1955. Zie ook de uitgave van de editie 
van 1550: Ernst Klusen (red.), Das Bonner Gesangbuch von 1550, KampLintfort 1965. Vgl de 
typering van Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 114: uit de editie van 1550 blijkt dat 
‘het boek de verzameling is geworden van zo goed als alle psalmen die tot dan op Duitse bodem 
zijn ontstaan, 193 in getal’. Volgens Lenselink was dit gezangboek, doordat het zowel lutherse als 
calvinistische trekken had, het ‘meest oecumenische gezangboek (...) dat de Duitse hymnologie kent’.
123.  Al vanaf 1556, als keurvorst Ottheinrich in het keurvorstendom een nieuwe kerkorde 
instelt, is er sprake van een gezangboek voor de Palts dat aan moet sluiten bij de Bonner 
traditie. Het is niet duidelijk of dat gezangboek er gekomen is; Ottheinrich overlijdt in 1559. 
Het eerste gezangboek van de Palts dat we kennen, dateert uit 1567 en wordt in Heidelberg 
gedrukt. De psalmen en gezangen zijn voor het grootste deel uit het Bonner Gesangbuch 
overgenomen, waarschijnlijk de editie van 1566. Zie voor een uitgebreide beschrijving van 
het eerste gezangboek van de Palts Hermann Poppen, Das erste Kurpfälzer Gesangbuch und 
seine Singweisen, Lahr in Baden 1938. Zie over de betekenis van het Bonner Gesangbuch voor 
de gereformeerde gezangboeken van de Palts Walter Hollweg, Geschichte der evangelischen 
Gesangbücher vom Niederrhein im 16.-18. Jahrhundert, Hildesheim/New York 1971, 3951, 
319327. Vgl. Bork, Die Melodien des Bonner Gesangbuches, 188195. Volgens Bork is de editie 
van het Bonner Gesangbuch van 1566 het voorbeeld geweest van het Kurpfälzer Gesangbuch 
van 1567.
124.  Zie Klusen, Das Bonner Gesangbuch von 1550, 117125. Na Psalm 150 volgt eerst de 
zinsnede ‘Ende des Psalters Dauids’. Na de lofzangen volgen vier prozagebeden bij deze gezangen. 
De uitgever verantwoordt de opname van de lofzangen als volgt: ‘Dieweil bißher, die lobgeseng, 
welche in dem Euangelisten Luca beschriben, mit dem Gesang Augustini vnd Ambrosij, 
dem Psalter bey geuöget seind, wil ich derhalben sie auch hier nach setzen, vnd hierin kein 
veränderung gebrauchen.’ 
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afdeling gezangen begint met de catechismusliederen van gebod, geloof 
en gebed.125 In het eerste bewaard gebleven gezangboek van de Palts, dat 
in 1567 in Heidelberg verschijnt, is de sectie lofzangen achter de psal
men vergeleken met het Bonner Gesangbuch van 1550 nog uitgebreid 
met een aantal maaltijdliederen. In totaal telt de collectie lofzangen in 
dit gezangboek elf liederen. De catechismusliederen van gebod, geloof 
en gebed staan, net als in het Bonner Gesangbuch, aan het begin van de 
afdeling met als zodanig aangeduide gezangen.126 

Er is geen enkele reden te veronderstellen dat de Nederlandse vluch
telingengemeente in Frankenthal vanaf 1562 zelf gebruikmaakt van de 
Duitse psalmen (en gezangen) uit de Bonner traditie. Dat neemt niet weg 
dat het voor de hand ligt dat Dathenus in de Palts in aanraking komt 
met deze gezangboektraditie. Mogelijk is hij ook op de hoogte van de 
Nederlandse vertaling van het Bonner Gesangbuch uit 1565, Een hant-
boecxken, bedoeld voor de lutheranen in de Nederlanden.127 

II.4.7 Balans 
Gezien het bovenstaande is het niet te gewaagd te stellen dat Dathenus 
in 1566 op de hoogte is van een heel aantal liturgische tradities. In al 
deze tradities spelen de psalmen een hoofdrol, maar is er ook een selec
tie van gezangen die in de gezangboeken staan en deels ook gebruikt 
worden in de liturgie. We hebben gezien dat Dathenus met zijn collectie 
lofzangen afwijkt van de doorsneeuitgave van het Geneefse Psalter, door 
meer gezangen op te nemen dan alleen de Tien Geboden en de Lofzang 
van Simeon. Vergelijken we Dathenus’ collectie echter met de liturgi
sche tradities waarmee hij in de periode tot 1566 (mogelijk) in aanraking 
komt, dan blijkt het heel gebruikelijk te zijn wat hij doet. De drie nieuw

125.  Zie Klusen, Das Bonner Gesangbuch von 1550, 136147. Van het Tien Gebodenlied zijn 
twee varianten opgenomen, van de geloofsbelijdenis drie, van het Onze Vader maar liefst zes.
126.  Zie Poppen, Kurpfälzer Gesangbuch, 34, 113. Het gaat om de Lofzang van Zacharias (twee 
keer), de Lofzang van Maria (drie keer), de Lofzang van Simeon, een gebed vóór de maaltijd 
(twee keer), een gebed na de maaltijd (twee keer) en het oudkerkelijk Te Deum. Vgl. Bork, Die 
Melodien des Bonner Gesangbuches, 190192, die stelt dat aan een van de tafelliederen te zien is 
dat het gezangboek van de Palts uit 1567 waarschijnlijk is ontleend aan de editie van het Bonner 
Gesangbuch uit 1566. Overigens heeft het ‘Kurpfälzer Gesangbuch’ geen compleet psalter. Van 
slechts 40 psalmen zijn een of meer berijmingen opgenomen (in totaal 44 berijmingen). De sectie 
‘Geistliche Lieder’ telt 55 gezangen.
127.  Deze uitgave verschijnt waarschijnlijk in Antwerpen. In 1567 volgen twee herdrukken. 
Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 471492; vgl. Hollweg, Geschichte der 
evangelischen Gesangbücher, 3036. Opvallend is dat Hantboecxken 1565, anders dan het 
Bonner Gesangbuch, geen collectie lofzangen direct achter de psalmen heeft. Na Psalm 150 
volgt direct de afdeling ‘Christelijcke Liederen’, die opent met de catechismusliederen van 
gebod, geloof en gebed. De drie nieuwtestamentische cantica en het Te Deum volgen na de reeks 
catechismusliederen.
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testamentische cantica en de drie gezangen van gebod, geloof en gebed 
behoren in vrijwel al deze tradities tot het kernrepertoire. Blijkbaar wil 
Dathenus daarbij aansluiten en gaat hij op zoek naar zíjn variant van 
deze kerncollectie, waarvoor hij, zoals we zagen, ten minste drie tradities 
benut. 

In zijn overwegingen kijkt Dathenus waarschijnlijk nadrukkelijk naar 
de reeks gezangen die in de psalmbundels van Utenhove staat. Zijn berij
ming moet immers de psalmen van Utenhove vervangen. Vermoedelijk 
is dat de reden dat hij, behalve het kernrepertoire van cantica en catechis
musliederen, ook de Bedezang voor de Predikatie opneemt. Dat gezang is 
in feite een fremdkörper in het geheel van de tradities die we hierboven 
zagen. Het is alleen vanuit de Utenhovetraditie en het liturgisch gebruik 
van dit lied te verklaren dat het in Dathenus’ psalmboek staat. Het is 
tegelijk ook het enige lied buiten het kernrepertoire dat Dathenus van 
Utenhove overneemt. Het andere vrije lied, ‘Een danksegghinghe ouer de 
drye hoofdstucken onser saligheyt’, laat hij links liggen.

Kortom, Dathenus sluit met zijn collectie lofzangen naadloos aan bij 
de liedtradities die hij kent en maakt daarin zijn eigen keuzes, die wij 
echter niet allemaal kunnen achterhalen.
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II.5 Conclusie
Net als andere samenstellers van psalmboeken uit zijn tijd neemt 
Dathenus in 1566 een collectie gezangen op. Evenmin als anderen licht 
hij dit toe of verantwoordt hij zijn keuze. De vraag naar de herkomst van 
deze gezangen heb ik helaas (opnieuw) slechts gedeeltelijk kunnen beant
woorden. De gezangen zijn uit ten minste drie liedtradities afkomstig: de 
Tien Geboden, de Lofzang van Simeon en de geloofsbelijdenis komen uit 
het Franse psalter; het Onze Vader en het gebed voor de preek stammen 
uit de psalmboeken van Utenhove; voor de lofzangen van Zacharias en 
Maria moeten we vermoedelijk denken aan een tot nog toe onbekende 
Franse (of Duitse) bron. Daarbij veronderstel ik dat Dathenus zelf de 
auteur (vertaler of bewerker) is van deze gezangen. 

In de discussie over de vraag hoe de collectie gezangen in Dathenus’ 
psalmboek zich verhoudt tot het zogenoemde ‘Boskoopse boekje’ uit 1566, 
volg ik de lijn die Lenselink in 1959 uitzette. In aansluiting daarop verde
dig ik de stelling dat de zeven gezangen voor het eerst in de Heidelbergse 
uitgave van Dathenus’ psalmen worden gepubliceerd, waarna een druk
ker in (waarschijnlijk) de Nederlanden de gezangen bij wijze van excerpt 
in een goedkope tekstuitgave publiceert, waarbij hij ze combineert met 
zeven populaire psalmen van Utenhove.

In vergelijking met de liedtradities waarmee Dathenus in 1566 (mo
gelijk) bekend is – de Franse, Engelse, Duitse en vooral die van Utenhove 
– valt de collectie gezangen die hij in zijn psalmboek publiceert, niet uit 
de toon. Dathenus wil blijkbaar de kerncollectie die andere psalmboeken 
in ieder geval ook hebben (de drie nieuwtestamentische cantica en de ca
techismusliederen) aanbieden. Daarbij sluit hij zich enerzijds doelbewust 
aan bij de psalmboeken van Utenhove, onder andere door diens Bedezang 
voor de Predikatie als extra gezang op te nemen, waarschijnlijk vanwege 
het liturgisch gebruik van dit lied bij de Nederlandse vluchtelingenge
meenten. Anderzijds maakt Dathenus eigen keuzes, met name als het 
gaat om de lofzangen van Zacharias en Maria, waarvoor hij andere, ons 
onbekende bronnen gebruikt.
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Hoofdstuk III

De lofzangen in Dathenus’ psalmboek 
tussen 1566 en 1773 

Het psalmboek van Dathenus, dat in het voorjaar van 1566 verschijnt, 
krijgt in korte tijd een ongekende verspreiding. Al in 1566 verschijnen er 
minimaal vijf edities, een jaar later zien ten minste acht edities het licht. 
Over de periode 1566-1585 zijn 49 edities van het psalmboek bewaard 
gebleven, in de jaren 1585-1619 verschijnen nog eens ruim vijftig edities. 
Voor de periode 1566-1700 loopt het aantal op tot boven de 300.1 Hoe 
groot het aantal edities over de hele hier behandelde periode van 1566-
1773 is, is niet exact te bepalen. 

Niet alleen wordt het psalmboek steeds opnieuw uitgegeven, ook in-
houdelijk wijzigt er het nodige. Toegespitst op ons onderwerp: het aantal 
gezangen dat achter de 150 psalmen is gevoegd varieert per uitgave. De 
grove lijn is eenvoudig te schetsen: in 1566 tellen de edities slechts zeven 
lofzangen, rond 1585 bevat vrijwel elke uitgave elf gezangen, omstreeks 
1650 verschijnen er nog twee nieuwe gezangen, zodat er rond 1700 der-
tien gezangen in omloop zijn, die in wisselende samenstelling worden 
opgenomen in Dathenus’ psalmboek. 

Om het verloop van de ontwikkeling van de lofzangen nauwkeurig 
te kunnen schetsen, heb ik voor de periode 1566-1773 een kleine 300 
psalmboekedities geraadpleegd. In de eerste decennia na 1566 zijn er de 
meeste veranderingen, zodat ik mezelf ten doel heb gesteld om voor de 
periode tot 1600 alle bewaard gebleven edities te inventariseren. Het gaat 
daarbij om 72 edities. Voor het tijdvak na 1600 heb ik een representatieve 
selectie genomen van 226 edities over een periode van 173 jaar. Omdat 
er van de psalmberijming van Dathenus geen bibliografie voorhanden is, 
heb ik zelf een lijst samengesteld op basis van het werk van anderen en 
eigen onderzoek. In dit hoofdstuk verwijs ik naar de verschillende edi-
ties van mijn lijst met aanduidingen als ‘Dathenus 1566a’ of ‘Dathenus 
1768b’.2

1.  Zo J.N. IJkel, ‘Het Psalmboek van Datheen’, in: De Psalmen Davids door Petrus Dathenus. 
Met Catechismus, Formulieren en Gebeden. Facsimile van de uitgave Heidelberg 1566. Met 
inleidingen door drs. J.N. IJkel en dr. W. van ’t Spijker, Houten 1992, 5-36, daar 13-14. IJkel 
baseert zijn aantallen op de bibliografie van Höweler en Matter uit 1985.
2.  Zie achterin bij de bibliografie de afzonderlijke ‘Lijst edities psalmberijming Dathenus 
1566-1773’. Daar zijn ook een verantwoording en toelichting te vinden. Behalve naar mijn 
eigen lijst verwijs ik in dit hoofdstuk naar de volgende overzichtswerken: Paul Valkema Blouw, 
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Het tijdvak 1566-1773 onderscheid ik in een aantal subperiodes. Omdat 
in de zestiende eeuw de ontwikkelingen in het psalmboek het grootst zijn 
en er ook een verband gelegd kan worden met de politieke gebeurtenis-
sen aan het begin van de Opstand (1568-1648), verdeel ik dit tijdvak in de 
periodes 1566-1572, 1572-1585 en 1585-1600. Na 1600 zijn de periodes 
wat groter genomen, waarbij de gebruikelijke indeling van de geschiede-
nis van Nederland is aangehouden: 1600-1648, 1648-1702 en 1702-1773.3 

Per tijdvak laat ik eerst zien hoe het psalmboek zelf zich ontwikkelt. 
Vooral in de eerste periodes gebeurt dat vrij uitgebreid, omdat de ver-
schillen aanzienlijk zijn. Vervolgens beschrijf ik voor de desbetreffende 
periode hoe in de psalmboeken de collectie lofzangen is samengesteld. 
Daarbij benoem ik welke ontwikkeling er plaatsvindt: een extra gezang, 
met of zonder melodie, et cetera. Ik ga echter niet uitgebreid op de des-
betreffende gezangen zelf in. Dat komt in hoofdstuk VI, als elk van de 
gezangen afzonderlijk wordt behandeld.4

Typographia Batavia 1541-1600. Repertorium van boeken gedrukt in Nederland tussen 1541 en 
1600, 2 delen, Nieuwkoop 1998 (afgekort als TB); Andrew Pettegree en Malcolm Walsby (eds.), 
Netherlandish Books. Books Published in the Low Countries and Dutch Books Printed Abroad 
before 1601, 2 delen, Leiden/Boston 2011 (afgekort als NB); C.A. Höweler en F.H. Matter, Fontes 
hymnodiae neerlandicae impressi 1539-1700. De melodieën van het Nederlandstalig geestelijk 
lied 1539-1700. Een bibliografie van de gedrukte bronnen, Nieuwkoop 1985 (afgekort als FH).
3.  Zie bijvoorbeeld de serie van uitgeverij Prometheus/Bert Bakker: De Geschiedenis van 
Nederland. Het grootste deel van het tijdvak 1566-1773 is te vinden in deel 4: A.Th. van Deursen, 
De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland, 1555-1702, Amsterdam 2004. Het deel 
dat de periode na 1702 beschrijft, is (nog) niet verschenen.
4.  De gezangen worden in dit hoofdstuk aangeduid met hun afkortingen (TG, LZ, LM et cetera). 
Zie daarvoor de lijst met afkortingen achter in dit boek.



125

III. De lofzangen in Dathenus’ psalmboek tussen 1566 en 1773

III.1 De periode 1566-1572

III.1.1 De psalmboeken
Het psalmboek van Dathenus verschijnt in een roerige periode in de 
geschiedenis van de Nederlanden: het Wonderjaar 1566. Na de aanbie-
ding van het zogenoemde Smeekschrift der Edelen aan landvoogdes 
Margaretha van Parma in april en het akkoord over de gewetensvrijheid 
van augustus, lijkt er enige ruimte te komen voor aanhangers van het 
protestantisme. Al in mei beginnen de calvinisten in de openlucht samen-
komsten te houden. Deze hagenpreken trekken soms duizenden bezoe-
kers. In augustus vindt in Vlaanderen de eerste beeldenstorm plaats. Bij 
dergelijke bijeenkomsten zingen de calvinisten, om hun eigen identiteit 
te onderstrepen, demonstratief hun psalmen. Aanvankelijk zullen dat de 
psalmen van Utenhove geweest zijn, maar al snel verdringen de psalmen 
die Dathenus uit het Frans had vertaald die van Utenhove. In 1567 blijkt 
de Opstand echter mislukt en het repressieve bewind van Alva maakt een 
einde aan de relatieve vrijheid voor protestanten. Een tijd van vervolging 
breekt aan, waardoor de gereformeerden veelal in het geheim moeten 
samenkomen. De gemeente in de handelsmetropool Antwerpen vervult 
in deze tijd een centrale rol. Tegelijk oefenen de vluchtelingengemeenten 
in met name Londen en Emden een grote invloed uit. In 1571 komt in 
Emden de eerste synode van de Nederlandse gereformeerde kerken bij-
een.5

Aan de verspreiding en het aantal edities van Dathenus’ psalmboek 
is in deze jaren de situatie van de gereformeerden af te lezen.6 In de ja-
ren 1566-1567 spelen drukkers binnen en buiten de Nederlanden in op 
de ontstane situatie door op grote schaal psalmboeken te produceren. Er 
verschijnen in twee jaar tijd maar liefst dertien edities.7 In de jaren daarop 
is de productie veel minder; uit 1571 is helemaal geen editie bekend. Alle 
negentien psalmboekedities in de periode 1566-1572 verschijnen in klein, 

5.  Zie voor deze periode o.a. Van Deursen, De last van veel geluk, 46-70; Herman J. Selderhuis 
(red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, tweede druk, Kampen 2010, 270-333 Zie 
voor Antwerpen: Guido Marnef, Antwerpen in de tijd van de Reformatie. Ondergronds 
protestantisme in een handelsmetropool 1550-1577, Amsterdam/Antwerpen 1996. Vgl. voor 
Emden: Andrew Pettegree, Emden and the Dutch Revolt. Exile and the Development of 
Reformed Protestantism, Oxford 1992.  
6.  Zo Willem Heijting, ‘De psalmberijmingen en het ‘particulier interest’ van de boekverkopers’, 
in: idem, Profijtelijke boekskens. Boekcultuur, geloof en gewin. Historische studies, Hilversum 
2007, 124-142, daar 127-131.
7.  Volgens een voorzichtige schatting zou het daarbij gaan om zo’n 20.000 exemplaren. Zie 
Heijting, ‘De psalmberijmingen’, 128-129. Uitgangspunt voor deze schatting is de gemiddelde 
oplage van 1400 à 1500 exemplaren van de drukken van het Franse psalter van 1562.
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handzaam formaat, zodat ze makkelijk mee te nemen zijn.8 Een aantal 
wordt anoniem of onder een schuilnaam gepubliceerd, wat erop kan wij-
zen dat ze in de Nederlanden zelf zijn gedrukt. Buiten de Nederlanden 
gedrukte edities staan soms wel op naam.9

De bewaard gebleven edities uit deze periode vertonen onderling aan-
zienlijke verschillen. In de meeste gevallen gaat het om een compleet 
kerkboek, inclusief ‘den christelicken catechismo, ceremonien ende ghe-
beden’, dat wil zeggen: de Heidelbergse Catechismus, de formulieren voor 
het bedienen van de doop en het avondmaal, een ‘korte ondersoeckinge 
des geloofs’ voor wie zich bij de gemeente wil voegen, een formulier voor 
het bevestigen van het huwelijk en een aantal christelijke gebeden.10 Aan 
de psalmen gaan een voorrede van Dathenus, een register van alle eerste 
psalmregels en een uit het Frans vertaalde voorrede van Calvijn vooraf. 
In veel gevallen is ook een tabel opgenomen met psalmen die op dezelfde 
melodie worden gezongen. Bij de psalmen heeft alleen de eerste strofe een 
melodie, net als in het psalmboek van Genève genoteerd in de notenwaar-
den semibreves, minimae en slotlongae.11 Aan elke psalm gaat een uit het 
Frans vertaalde korte samenvatting van de betreffende psalm vooraf.12 

8.  Acht edities zijn in octavo (80). Acht edities verschijnen in duodecimo (120). Twee komen uit in 
sedecimo (160). Eén uitgave is in octodecimo (180).
9.  Zie de edities Dathenus 1566a tot en met Dathenus 1570a. De edities die wel op naam zijn 
gedrukt, verschijnen in Heidelberg, Rouen en Norwich. Op basis van typografisch onderzoek 
zijn ook edities uit Gent, Emden, Wesel en mogelijk Antwerpen vastgesteld. Simon Steenberch te 
Deventer publiceert een psalmboek onder een schuilnaam (Dathenus 1566b). Vgl. Rudolf Rasch, 
Geschiedenis van de Muziek in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795 (= 
Mijn Werk op Internet, Deel Een), Hoofdstuk Acht: De Kerken I: Reformatorische Richtingen, 
digitaal: http://www.hum.uu.nl/medewerkers/r.a.rasch/Republiek/Republiek08-Kerken1.pdf 
(laatst geraadpleegd 10-11-2016), 6, die stelt dat Dathenus’ bundel in de jaren 1566-1568 op de 
markt werd gebracht ‘door middel van een aantal gelijktijdig in verschillende plaatsen buiten de 
Republiek gedrukte uitgaven’. Daarbij noemt hij ten onrechte ook Londen. Vgl. Willem Heijting, 
De catechismi en confessies in de Nederlandse Reformatie tot 1585, 2 delen, Nieuwkoop 1989, 
1, 69-83 voor meer informatie over drukkers die zich in deze periode richtten op de Nederlandse 
gereformeerden. Zie voor een groot aantal detailstudies naar anonieme drukkers in deze periode 
het werk van de Amsterdamse bibliograaf Paul Valkema Blouw (1916-2000), die juist deze 
ongrijpbare groep drukkers tot zijn specialisme maakte en op basis van typografische analyse 
al heel wat anonieme geschriften heeft kunnen determineren. Zie zijn postuum uitgegeven 
verzameld werk: Ton Croiset van Uchelen en Paul Dijstelberge (eds.), Dutch Typography in the 
Sixteenth Century. The Collected Works of Paul Valkema Blouw, Leiden 2013.
10.  Ook in veel edities van het Geneefse Psalter, het voorbeeld van de berijming van Dathenus, 
staan allerlei gebeden, formulieren en tabellen. Zie bijvoorbeeld de studie die de Bibliothèque 
publique et universitaire van Genève in 1986 ter gelegenheid van 450 jaar Reformatie het licht 
deed zien: Le Psautier de Genève 1562-1865. Images commentées et essai de bibliographie, 
Genève 1986.
11.  Vgl. in het vorige hoofdstuk paragraaf II.1.2 voor een teksteditie (‘sonder Nooten’) uit 1566 
die in de achttiende eeuw nog bekend was.
12.  Zo in Dathenus 1566d, die als de eerste editie wordt beschouwd. Zie in het vorige hoofdstuk 
paragraaf II.1.2. In deze editie ontbreekt overigens de tabel met psalmen op dezelfde melodie, die 
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Een paar edities missen echter de ca-
techismus en aanverwante zaken.13 
Opvallend is de toevoeging op 
het titelblad van Dathenus 1566c, 
uitgegeven in Gent: ‘De welcke 
men voortaen inde Nederlandsche 
ghemeynten ghebruycken [zal]’. 
Dat wijst erop dat er bewust aan 
is gewerkt om de psalmen van 
Dathenus die van Utenhove te la-
ten vervangen.14 Dathenus 1566b, 
uitgegeven in Deventer, heeft nog 
een opmerkelijke toevoeging: na 
het register met eerste psalmre-
gels zijn drie psalmentabellen op-
genomen waarin wordt opgesomd 
wanneer in Genève op zondag en 
woensdag welke psalm gezongen 
wordt.15 Dat zou erop kunnen wij-

zen dat ook in de Nederlanden, net als in Genève, het gebruik bekend is 
geweest om aan de hand van tabellen alle 150 psalmen in een halfjaar tijd 
te zingen.16

De suggestie wordt gewekt dat Dathenus, nadat de eerste edities zijn 
verschenen, zijn psalmboek zelf opnieuw naloopt. Vier uitgaven uit 1567 
melden dat het psalmboek door hem opnieuw en zelfs een derde keer is 

later in vrijwel elk psalmboek staat. Ik wijs nog op de verschillen in de titelweergave: De psalmen 
Davids, Die psalmen, des konincklijcken propheten Davids, Alle de psalmen Davids et cetera. In 
sommige gevallen worden de Franse dichters Marot en De Bèze genoemd.
13.  Dathenus 1566b en Dathenus 1566c.
14.  Dathenus 1566c heeft ook als extra dat er na het psalmenregister een opdrachtgedicht van 59 
versregels is toegevoegd onder de titel ‘Tot de Ghemeente Christi’, ondertekend met de zinspreuk 
van Lucas de Heere: ‘Vreest wt liefden, d’Heere’.
15.  ‘TAFEL Der Psalmen, die men vseert des Sondaeghs voor middach inder Ghemeynte der 
stadt Geneuen’. Na de eerste tabel volgen nog lijsten voor ‘Des Sondaechs nae middach’ en ‘Des 
Woonsdaechs daghen der biddinghen’. Zie voor de tabellen in de situatie van Genève de uitgave 
Les pseaumes 1562. Helemaal achterin staan zes tabellen, vier voor de diensten op zondag, 
twee voor de woensdag. De tabellen in Dathenus 1566b komen niet helemaal overeen met de 
betreffende tabellen in de Geneefse uitgave.
16.  Vgl. Jan Roelof Luth, “Daer wert om ’t seerste uytgekreten...”. Bijdragen tot een 
geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme, 1550-
1852, 2 delen, Kampen 1986, 98, die stelt dat uit de Nederlanden ‘uitsluitend’ berichten bekend 
zijn over ‘het op volgorde zingen van de psalmen’. Over het gebruik van tabellen (waarin de 150 
psalmen worden verdeeld, maar niet op volgorde) zijn volgens hem ‘geen aanwijzingen’ bekend.

Afbeelding III.1.1.2: Tabel zelfde melodieën 
Utenhove/Dathenus in Dathenus 1567d.
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Afbeelding III.1.1.1: Psalmentabellen in Dathenus 1566b.
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‘oversien ende verbetert’.17 Of alle wijzigingen en toevoegingen aan het 
psalmboek in dat jaar ook onder zijn verantwoordelijkheid gebeuren, is 
echter niet duidelijk. Zo staat in een anonieme uitgave boven elke psalm 
de Latijnse titel.18 In een editie die waarschijnlijk bij Jan van Waesberghe 
in Antwerpen verschijnt, is een tabel met ‘Psalmen die op d’oude wijsen 
ghesonghen worden’ toegevoegd, waarmee de overgang van de psalmen 
van Utenhove naar die van Dathenus wordt vergemakkelijkt.19 

Opvallend zijn de twee uitgaven die in april 1567 bij Abel Clémence in 
Rouen verschijnen.20 Bij de eerste is naast ieder psalmvers in de kantlijn 
de onberijmde Bijbeltekst in het Latijn weergegeven en is het ‘Totten 
Christelicken Leser’ aangepast aan de situatie in de Nederlanden.21 Bij de 
tweede Rouen-uitgave staat in de marge de Nederlandse Bijbeltekst uit 
de Deux-Aesbijbel van 1562. In beide verschijnt ook een register waarin 
bij een aantal thema’s wordt aangegeven welke psalmen daarbij gebruikt 
kunnen worden.22 In een uitgave die Albert Christiaensz een jaar later in 
het Engelse Norwich voor Anthonis de Solemne drukt, staat opnieuw de 

17.  Dathenus 1567a, Dathenus 1567b, Dathenus 1567c en Dathenus 1567d. De laatste uitgave 
meldt: ‘Ende door den selven, ten derdenmael oversien ende verbetert’. De zinsnede ‘Van nieus 
overghesien ende ghecorrigeert’, die nadien nog vaak voorkomt, wordt overigens door drukkers 
vaak gebruikt, ook als een uitgave geheel gelijk blijkt te zijn aan een oudere uitgave. De laatste 
keer dat de correctie van het psalmboek op naam van Dathenus wordt gezet, is in de Heidelbergse 
uitgave Dathenus 1568b. Overigens weten we dat Dathenus ook rond 1580 nog met het psalmboek 
bezig is geweest, met het oog op de synode van Middelburg in 1581. Misschien is de in Delft 
uitgegeven editie Dathenus 1581b (‘Van nieus oversien ende ghecorrigeert’) daar de weerslag van.
18.  Dathenus 1567c. In de verschillende psalmbundels van Utenhove staan ook steeds de Latijnse 
beginregels bij elke psalm.
19.  Dathenus 1567d. Psalm 1 bij Dathenus wordt bijvoorbeeld op dezelfde melodie gezongen als 
Psalm 121 bij Utenhove. Zo’n zelfde tabel is te vinden in Dathenus 1567f. Het exemplaar van de 
uitgave Dathenus 1567d is ook nog op een andere manier opvallend. Aan de psalmen gaat ‘Eenen 
Kalendier historiael’ vooraf, waarin de geschiedenis vanaf de schepping tot aan 1567 wordt 
weergegeven. Samen met de catechismus bevinden deze drie werken zich in één band achter 
een Nieuwe Testament, dat in 1567 te Emden bij Willem Gailliart is gedrukt. Zie Heijting, De 
catechismi, B 12.19; S.J. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens 
tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk, Assen 1959, 507-508. Overigens is 
ook Dathenus 1567e achter een Nieuwe Testament uit 1567 gebonden, uitgegeven bij Lenaert der 
Kinderen te Emden. 
20.  Dathenus 1567g en Dathenus 1567h. Zie over deze beide uitgaven van Clémence: Heijting, De 
catechismi, B 12.13 en B 12.14; Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 508-511.
21.  Het gebruikelijke tweede voorwoord begint met een gedeelte dat speciaal voor het 
Nederlandse publiek is geschreven, waarna het laatste deel van het voorwoord van Calvijn volgt. 
In deze aanpassing is duidelijk de drukker aan het woord: ‘…so hebben wy de Psalmen Dauids 
met noten gedruckt (van Petro Datheno wt den Fransoyschen dichte met grooter neersticheydt 
ouergheset’) V.L. willen presenteren…’. Zie voor een weergave van het eerste deel van dit 
voorwoord: Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 511.
22.  ‘Register om te vinden die psalmen die de Christelicke Kercke ofte een ygelyck bysonder 
persoone, nae hare bequaemheyt ofte gelegentheyt der saecken, sal willen gebruycken’. Wie 
bijvoorbeeld om vergeving van zonden wil bidden, kan de Psalmen 6, 25, 32, 38, 51 en 130 
zingen. Dit register zal nog vaak worden afgedrukt.
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Nederlandse Bijbeltekst in de kant-
lijn naast de psalmen.23 In deze edi-
tie wordt ook voorafgaand aan de 
psalmen een uitgebreide introduc-
tie in de grondbeginselen van de 
muziek gegeven, om de gebruiker 
die niet in de muziek geschoold is 
een helpende hand te bieden.24 

In een van de edities uit 
156725 komt nog iets extra’s voor. 
Voorafgaand aan de eerste psalm 
staan een ‘Ghebedt voor den Eten’ 
en een ‘Ghebedt na den Eten’, 
die beide bestaan uit een paar 
Bijbelteksten en een gebed op 
rijm.26 Het gaat om de gebruikelijk 
tafelgebeden die als onderdeel van 
de afdeling ‘Christelicke ghebeden’ 
al in de editie Dathenus 1566d ach-
ter in het psalmboek staan afgedrukt.27 Nu zijn ze echter als volgt op rijm 
gebracht:28

23.  Dathenus 1568a. Zie voor Albert Christiaensz: Paul Valkema Blouw, ‘A printer in four 
countries: Albert Christiaensz in Vianen, Sedan, Emden and Norwich (1565-70)’, Quaerendo 
26/1 (1996) 3-36. Vgl. Heijting, De catechismi, B 12.24.
24.  ‘Een corte Introductie ende Onderwysinghe der Fondamenten van Musica’, met als afsluiting: 
‘Tot Noortwitz. 9. Octob. 1568’. Wie voor dit uitgebreide muziekonderwijs (vijftien pagina’s), 
dat ik nergens elders ben tegengekomen, verantwoordelijk is, verdient nader onderzoek. In de 
exemplaren van de Norwich-editie die in de bibliotheken van Middelburg en Oxford worden 
bewaard, is het overigens niet te vinden.
25.  Dathenus 1567d.
26.  Het ‘Ghebedt voor den Eten’ bestaat uit teksten uit Psalm 104 en Psalm 145, waarna twintig 
dichtregels volgen (afgesloten met ‘Onse Vader. etc.’), waarop de inhoud van Lukas 21:34 in vier 
dichtregels volgt. Het ‘Ghebedt na den Eten’ begint met een tekst uit Deuteronomium 8, waarna 
twintig dichtregels volgen (afgesloten met ‘Onse Vader. etc.’), waarna teksten uit Psalm 50 en 
Jesaja 39 in vier dichtregels zijn weergegeven. 
27.  Zie in Dathenus 1566d het deel achter de psalmen, fol. 176-179. Alleen het gedichtje n.a.v. 
Psalm 50 en Jesaja 39 na het gebed na het eten is nieuw. 
28.  Behalve in Dathenus 1567d komen deze gebeden op rijm ook voor in de editie Dathenus 
1579c.

Afbeelding III.1.1.3: Titelpagina van Dathenus 
1568a (Norwich).
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Ghebedt voor den Eten Ghebedt na den Eten

HEere almachtighe God, ghenadich,

Ghy die het al hebt geschapen beradich,

En noch deur uwe Godlijcke cracht onder houdt,

Ende dat volc Israel ghestadich,

Inder woestijnen hebt ghespijst weldadich,

Wilt uwen seghen stercken menichvoudt

Ouer ons uwe arme Dienaers benoudt,

En heyligen ons dese gauen uytghelesen

Die wy ontfangen (so elck wel te recht aenschout)

Van uwe milde goedtheyt, die ons bedoudt

Op dat wijse matelijck, en heyligh, deur desen

Ghebruycken mogen, na uwen goeden wille gepresen 

En deur sulcke middelen, bekennen dy

Een Vader, en oorspronc van alle goet te wesen.

Gheeft oock altijdt, en voor alle dinghen, dat wy

Soecken dat Gheestelijc broot uws woorts verr’ en by

Met welcke onse Sielen (in alder ootmoedt)

Ghespijst worden, totten eeuwigen leuen, dat ghy

Ons bereydt hebt deur dat heyligh bloet

Dijns lieuen Soons ons Heeren Jesu Cristi soet.

HEere God hemelsche Vader vol ghenaden,

Wy dancken v voor alle uwe weldaden,

Die wy sonder ophouden ontfaen van dijn milde handt

Dat uwen Godlijcken wil is (diet al can versaden)

Ons te onderhoudene, O eeuwighe Heylandt,

In desen tijdtlijcken leuen, En ons aen elcken cant

Te besorgen met alle nootdruft, sonder sneuen.

Bouen al, dat ghy ons hebt herboren valiant,

Tot de hope van eenen beteren leuen

D’welc ghy ons openbaer hebt te kennen gegeuen

Deur v heyligh Euangelium dierbaer.

Wy bidden v, bermhertige God en Vader verheuen,

Dat ghy niet toe en laet, dat onse herten eenpaer

Hier in den aertschen en verganclijcken dingen swaer

Souden gewortelt zijn (vol sonden tweedrachtigh)

Maer dat wy altijt mogen opwaerts sien ten hemel claer,

Verwachtende onsen Salichmaker crachtigh,

Jesum Christum onsen Heere almachtigh,

Tot dat hy in de wolcken verschijnen sal,

Tot onser verlossinge Amen t’geschie so al.

Een laatste toevoeging in deze periode is het gegeven dat na iedere psalm 
een afsluitend gebed wordt afgedrukt. De eerste keer dat dit voorkomt, 
is in de editie die in 1568 bij Augustijn van Hasselt in Wesel verschijnt.29 
Een jaar later worden deze gebeden in de editie die in Emden bij Willem 
Gailliart verschijnt uitdrukkelijk op het titelblad gemeld: ‘Met de gebe-
den Aug. Mar. onder aen elcken psalm’.30 Het gaat hier om een vertaling 
van de gebeden van de Franse predikant-martelaar Augustin Marlorat 
uit Rouen die vanaf 1562 in de Franse psalmboeken voorkomen.31 In 
genoemde Emdense uitgave is nu ook ‘Eenen Kalendier historiael’ voor 
in het psalmboek opgenomen.32

Het psalmboek van Dathenus is in deze periode dus duidelijk in ont-
wikkeling. Drukkers hebben vrij spel: er is geen sprake van auteurs-
recht. Bovendien ligt de liturgie van de gereformeerden aanvankelijk 
nog niet vast. Hoewel Dathenus een aantal keer genoemd wordt als 

29.  Dathenus 1568c.
30.  Dathenus 1569a. Zie Heijting, De catechismi, B 12.26.
31.  Ook in de editie Dathenus 1570a komen deze gebeden voor. Later verschijnen ze nog vaker. 
Zie J.N. Bakhuizen van den Brink, ‘Het Franse Psalmboek met gebeden van Augustin Marlorat’, 
Kerk en Eredienst XII (1957) 1-14. Van dezelfde Marlorat (1506-1562), een vriend van Théodore 
de Bèze, worden later in veel uitgaven van de Deux-Aesbijbel de kanttekeningen toegevoegd. 
32.  Vergelijk boven noot 18, waar sprake is van een band waarin een dergelijke kalender uit 
1567 als een bibliografisch zelfstandige eenheid is opgenomen. De paastabel in de kalender in 
Dathenus 1569a loopt van 1567-1604.
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degene die het psalmboek herzien heeft, is het niet aannemelijk dat de 
auteur hoogstpersoonlijk in alle wijzigingen en aanvullingen de hand 
heeft. Hoewel er in deze tijd sprake is van uitvoerige correspondentie 
per brief, is het moeilijk voor te stellen dat Dathenus zowel in Engeland, 
Frankrijk en de Palts als in de Nederlanden zelf alle negentien edities 
eigenhandig heeft bezorgd. Een aantal elementen zal door de drukkers 
vrijmoedig aan het psalmboek zijn toegevoegd. Het is echter opmer-
kelijk dat in de edities die in Rouen, Norwich en Emden verschijnen33 
helemaal voor in het psalmboek een extra voorwoord staat dat door 
Dathenus zelf lijkt te zijn geschreven. Ik citeer uit de Rouen-editie, de 
eerste keer dat dit ‘Advertissement tot allen christgeloovigen’ voor-
komt: 

‘Alderliefste Broeders ende S. inden Heere naedemael ons gemoet gedrongen 
es geweest de Psalmen Dauids in drucke te laten wtgaen tot pro fijte ende 
oorbair aller Christgeloouigen (ende den gheenen die verre zijn, op dat deur 
vsantie der seluer in plaetse de rechtueerdiger liedeken34, vele ter kennissen 
mochten getrocken werden, smaeckende ende geuoelende deur de cracht 
godes de soeticheyt des geclancx der harpen Dauids,) hebben wy ons niet wil-
len laeten verdrieten, die selue andermael te corrigeren, beuindende eenige 
verskens inden selfden vergeten te zijn.’

De auteur geeft dus aan dat hij de psalmen opnieuw heeft gecorrigeerd. 
Hij heeft namelijk gemerkt dat een paar verzen in de Bijbeltekst van de 
psalmen niet zijn berijmd. Het gaat om een aantal verzen in Psalm 78 
en 89. Deze heeft de auteur nu alsnog berijmd.35 In de Norwich-editie 
voegt hij daar nog aan toe dat ook bij een van de gezangen, het ‘Vader 
onse’, een strofe is toegevoegd.36 Nu is het ‘Advertissement’ in de Rouen-
editie37 voorzien van het onderschrift: ‘uut Rowaen den xxj. Apr.1567’. 
Dat Dathenus zelf in deze periode in Frankrijk verblijft, is echter niet 
aannemelijk.38 Blijkbaar is dit een toevoeging van de drukker. Het feit dat 
het ‘Advertissement’ in vrijwel identieke bewoordingen ook voorkomt in 
de uitgave uit Norwich en in een aangepaste versie ook in die uit Emden, 

33.  Respectievelijk Dathenus 1567h, Dathenus 1568a en Dathenus 1569a.
34.  In 1568 is dit verbeterd: ‘in plaetse der lichtveerdigher liedekens’.
35.  Bij Psalm 78 wordt tussen de strofen 10 en 11 een extra strofe toevoegt, in Psalm 89 tussen 
strofe 17 en 18.
36.  Daarover hieronder bij de gezangen meer.
37.  Dathenus 1567h.
38.  Zie Theodorus Ruys, Petrus Dathenus, Utrecht 1919, 75-77. Dathenus verblijft in deze 
periode in Amsterdam en de Palts.
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lijkt erop te wijzen dat het hier gaat om een tekst die Dathenus zelf toe-
gevoegd wil hebben aan zijn psalmboek.39

Het psalmboek van Dathenus is dus in ontwikkeling in de periode 
1566-1572. Voor welke correcties en aanvullingen Dathenus in deze ja-
ren zelf zorgt en welke op naam van de verschillende drukkers moeten 
worden geschreven, is niet meer uit te maken. Voor elementen die slechts 
incidenteel voorkomen (zoals het muziekonderwijs en de psalmentabel) 
is de drukker van de desbetreffende uitgave waarschijnlijk zelf verant-
woordelijk. Inhoudelijke correcties van de berijmingen en het wegwer-
ken van omissies lijken echter het werk van Dathenus zelf te zijn.

III.1.2 De gezangen 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien welke gezangen Dathenus in 
1566 aan de eerste editie van zijn psalmboek toevoegt.40 Hier volgen ze 
nog een keer:41

 
1. Die tien gheboden des Heeren. Exod. in’t xx [TG]

2. Den Lofsangh Zachariae, Lvc. I [LZ]

3. Een Lofsangh der Ionckfrauvven Mariae, Lvc. I [LM]

4. De Lofsangh van Simeon. Lvc. II [LS]

5.  Symbolvm Apostolorvm. Dat is, Een korte bekentenisse des vvaeren 

Christlicken gheloofs [Symb]

6. Dat Ghebedt onses Heeren Iesu Christi. Matth. VI [GoH]

7. Een kort Ghebedt voor de Predicatie. Ian Wtenhove [GvdP]

Bij de beschrijving van de gezangen in de eerste editie van 1566 is aangege-
ven hoe de collectie in het geheel van het psalmboek wordt gepresenteerd. 
In de andere edities uit 1566 gebeurt dat niet wezenlijk anders.42 Alleen op 

39.  Het ‘Advertissement’ heeft in de Norwich-uitgave geen onderschrift. In de editie Dathenus 
1569a uit Emden is onder de aanduiding ‘Vermaninghe totten Christelicken Leser’ het 
‘Advertissement’ van Rouen in een aangepaste versie weer opgenomen. Opvallend is dat deze 
‘Vermaninghe’ wel het onderschrift ‘wt Rowaen den 28. Aprilis 1567’ heeft. De tekst verschilt 
echter aanzienlijk. Niet alleen was een correctie nodig vanwege de vergeten teksten. ‘Ten anderen 
omme met die bequaemheyt ende schoonheyt der Letteren te gemoeten ende vertroosten der 
goetwilliger oogen.’ Waarschijnlijk doelt de auteur hier op de toevoeging van de gebeden van 
Marlorat en de Bijbeltekst in de marge. Overigens bevat deze editie ook het aangepaste ‘Totten 
Christelicken Leser’ uit de andere Rouen-uitgave: Dathenus 1567g. Meer edities waarin het 
‘Advertissement’ voorkomt zijn mij niet bekend.
40.  Zie paragraaf II.2.1. Het betreft dus Dathenus 1566d (Heidelberg).
41.  Nummering en afkortingen zijn van mij.
42.  Ik wijs op Dathenus 1566b. In deze uitgave wordt bij elke psalm, net als in het Franse psalter, 
aangegeven wie de tekstdichter is: Marot of De Bèze. Dat had ook bij de gezangen TG en LS 
(en Symb) gekund. Maar dat gebeurt niet. Ook in bovengenoemde aan het Franse psalmboek 
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de titelpagina komen bij de aandui-
ding van de gezangen kleine varian-
ten voor: ‘ende ander(e) lofsanghen’ 
of ‘ende ander lofghesangen’.43

In 1567 verandert er het nodi-
ge. In een van de edities, Dathenus 
1567d, staat nu vóór de psalmen 
een aparte opsomming van alle 
gezangen: de titel, gevolgd door de 
eerste regel, met aanduiding van 
het folionummer waar het gezang 
te vinden is.44 Ook krijgt het Tien 
Gebodenlied, dat gezongen wordt 
op de melodie van Psalm 140, een vermelding in de tabel met psalmen 
die op eenzelfde melodie worden gezongen. In de beide Rouen-uitgaven45 
hebben de gezangen nu eenzelfde behandeling gekregen als de psalmen 
als het gaat om de Bijbeltekst in de marge. Bij elk van de eerste zes gezan-
gen staat de Latijnse dan wel de Nederlandse tekst in de kantlijn: bij de 
TG, de LZ, de LM, de LS en het GoH de bijbehorende Bijbeltekst, bij het 
Symb de tekst van het Apostolicum. Het laatste gezang (het GvdP) valt 
op vanwege het ontbreken van de margetekst, waarmee direct duidelijk 
is dat het om een vrij lied gaat.46 De margetekst bij de gezangen zal in de 
periode tot 1572 nog een aantal keer terugkomen.47

Opvallender nog is de uitbreiding van het aantal gezangen die on-
gemerkt plaatsvindt. In vier van de acht edities die we uit 1567 kennen, 
staan achter het GvdP nog twee gezangen:48

8. Een Ghebedt voor den Eten. Verduytscht door P.H. [GvdE]

9. Dancksegghinghe na de maeltijt [DndM] 

ontleende psalmentabel die deze uitgave bevat, komen de gezangen niet terug.
43.  De laatste variant is van Dathenus 1566b.
44.  Wat opvalt, is dat het ‘Symbolvm Apostolorvm’ kortweg wordt aangeduid met ‘Het 
Ghelooue’.
45.  Dathenus 1567g en Dathenus 1567h.
46.  In de gezangen is de nummering van de Bijbelteksten weergegeven, zodat direct zichtbaar 
is waar de strofen op gebaseerd zijn. Bij de eerste strofe van de TG staat de tekst ‘Voor reden / 
Hoort Israel’ (dan wel de Latijnse variant) in de kantlijn. Bij de laatste strofe van de TG ontbreekt 
de margetekst, omdat het een vrije tekst betreft. Datzelfde geldt voor de laatste strofe van het 
GoH, die het woordje ‘Amen’ weergeeft.
47.  Van de veertien edities in de periode 1567-1571 hebben vijf edities de margetekst.
48.  Weergegeven naar de anonieme editie Dathenus 1567a. Ze komen ook voor in Dathenus 
1567b, Dathenus 1567c en Dathenus 1567d. De afkortingen zijn van mij.

Afbeelding III.1.1.4: Opsommingen gezangen 
in Dathenus 1567d.
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Hieronder volgen de teksten van beide liederen:49

Een Ghebedt voor den Eten Dancksegghinghe na de maeltijt

Uader almachtich wijs en goet,
Die regiert al v creatueren,
T’onsen seghen v handt opdoet,
End spijst soberlijck t’deser uren,
Ons, end al die uwen naem vuren,
Maer onse Sielen voed doch meest,
Met v Woort dat eewich sal duren,
Opdat v recht dien’ onsen Geest.
Amen.

Wy dancken v eewighe Vader,
Van v weldaden vroech en laet,
Ons buyghende voor v te gader.
Misdeden wy deur ouerdaet,
Het is ons leet, vergheeft ons t’quaet,
In ws Soons naeme biddent wy v,
Met zyn ghebedt, na uwen raet,
Verhoort ons wt ghenaden nv.
Onse Vader. etc.

Beide liederen (steeds één strofe van acht regels, te zingen op een voor het 
psalmboek nieuwe melodie) worden op dezelfde manier (met ritmische 
muzieknotatie) weergegeven als de andere gezangen. Het zijn vrije liede-
ren, niet gebaseerd op Bijbelteksten, beide bedoeld om te zingen vóór en 
na de maaltijd, getuige de spreuken waardoor beide gevolgd worden.50 De 
eerste luidt (na het ‘Amen’): ‘Eet end drinct heuchlijck maer ghedenckt/ 
Dat het v God wt liefden schenkt’. Het tweede lied, dat afsluit met ‘Onse 
Vader. etc.’ en blijkbaar moet overgaan in het Onze Vadergebed, heeft als 
afsluitende spreuk: ‘Ghedanct sy God van synder deucht/ Die ons dus 
voedt ende oock verheucht’. Behalve de initialen bij het eerste gebed, 
waaruit duidelijk wordt dat het om een Nederlandse vertaling van een 
anderstalig gebed gaat, wordt er geen enkele aanwijzing gegeven over de 
herkomst van deze gezangen. Ook de melodieën van beide liederen, die in 
het psalmboek verder nergens voorkomen, zijn onbekend.51

Het heeft er alles van weg dat Dathenus zelf de hand heeft gehad in 
de uitbreiding van het aantal gezangen met twee maaltijdliederen. Het 
is namelijk opmerkelijk dat de vier edities uit 1567 die deze liederen be-
vatten, alle op het titelblad vermelden dat het psalmboek van Dathenus 
‘door den selven wederom/ten derdenmael (nieuwelicks) oversien ende 
verbetert’ is.52 Mogelijk is Dathenus in 1567 in aanraking gekomen met 
het gezangboek voor de Palts dat in dat jaar in Heidelberg verschijnt. In 
dit gezangboek, een variant van het Bonner Gesangbuch, zijn, zoals we 

49.  Geciteerd naar Dathenus 1567a.
50.  Ik wijs erop dat het woord ‘maeltijt’, dat bij de ‘Dancksegghinghe’ wordt gebruikt, in de 
zestiende eeuw ook kan verwijzen naar het avondmaal. Aangezien het eerste lied een ‘Ghebedt 
voor den Eten’ is, lijkt het hier toch om de gewone maaltijd te gaan.
51.  In de paragrafen VI.10 en VI.11 ga ik uitgebreid in op de vraag naar de herkomst van tekst en 
melodie van beide liederen.
52.  Vergelijk de beide Rouen-uitgaven (Dathenus 1567g en Dathenus 1567h), waar slechts sprake 
is van ‘Van nieus overghesien ende ghecorrigeert’.
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zagen, in de sectie lofzangen achter de psalmen ook maaltijdliederen op-
genomen.53 Misschien heeft Dathenus naar analogie van het ‘Kurpfälzer 
Gesangbuch’ zelf ook naar maaltijdliederen gezocht.54 Overigens duurt 
het nog even voor de maaltijdliederen in Dathenus’ psalmboek tot het 
vaste bestanddeel van de gezangen gaan behoren.55

De hand van Dathenus lijkt een jaar later ook te zien in de uitgave 
die in het Engelse Norwich verschijnt.56 Zoals boven al gemeld, vertoont 
deze editie veel overeenkomsten met een van beide Rouen-uitgaven 
uit 1567.57 Het ‘Advertissement tot allen christgeloovigen’ waarmee de 
Norwich-uitgave begint, is echter iets uitgebreid. Niet alleen wordt ge-
meld dat er in de Psalmen 78 en 89 iets is toegevoegd, ook schrijft de 
auteur dat er in een van de gezangen een uitbreiding heeft plaatsgevon-
den: ‘noch isser nu inden Vader onse het 9. vers by ghedaen: de welcke in 
alle andere voorgaende Psalmen achtergelaten ende vergeten waren’. Tot 
dan toe telde het GoH steeds negen strofen.58 Daarbij was, net als in het 
Duitse origineel, de lofverheffing die in Mattheüs 6:13 voorkomt, niet 
berijmd.59 Blijkbaar werd dat als een gemis ervaren, want nu is tussen 
strofe 8 en de afsluitende Amen-strofe een nieuwe strofe toegevoegd:

9 Want v, o Uader, is dat Rijck’,
End’ die cracht ouer all’ ghelijck,
U is oock alle heerlicheyt
Uan nv tot inder eeuwicheyt,
Met Christo uwen Soon’ alleyn,
End’ den Heylighen Gheest ghemeyn.

  
Het Onze Vaderlied telt dus nu tien strofen. Ervan uitgaande dat in het 
‘Advertissement’ Dathenus zelf aan het woord is, is het aannemelijk dat 

53.  Zie paragraaf II.4.6.
54.  De liederen van Dathenus zijn geen vertalingen van die uit het ‘Kurpfälzer Gesangbuch’, zo 
laat ik in hoofdstuk VI zien.
55.  In de periode 1567-1572 komen de maaltijdliederen in acht edities nog niet voor.
56.  Dathenus 1568a.
57.  Dathenus 1567h.
58.  Dat geldt ook voor de variant van dit lied in de psalmboeken van Utenhove, aan wie Dathenus 
zijn lied ontleent.
59.  Het gaat om het tweede gedeelte van Mattheüs 6:13 (weergegeven volgens de margetekst in 
Dathenus 1568a): ‘Want uwe is dat Rijcke, die cracht, ende de heerlicheyt inder eewicheyt.’ De 
paralleltekst in Lukas 11:4 heeft deze lofverheffing niet. Maar dat kan de reden niet zijn voor het 
weglaten van de lofverheffing, want vanaf de eerste editie geeft Dathenus aan dat zijn berijming 
is gebaseerd op Mattheüs 6. Opvallend is nog dat in Dathenus 1567h de uitbreiding al wel in de 
margetekst staat, maar dan (ten onrechte) naast de achtste strofe, terwijl het gedeelte dat in de 
achtste strofe aan de orde is, al bij de zevende strofe staat. Misschien dat deze foutieve margetekst 
de omissie in het GoH aan het licht heeft gebracht. Zie verder de behandeling van dit gezang in 
paragraaf VI.5.
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hij zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor deze aanvulling. 
Het duurt overigens even voordat deze uitbreiding in alle psalmboek-
edities is doorgedrongen.60 

Er is nog iets opmerkelijks in de Norwich-uitgave uit 1568. Net als in 
vier van de acht edities uit 1567 zijn de twee maaltijdliederen toegevoegd. 
Bij zowel het GvdE als de DndM is de tekst identiek aan die uit de eerde-
re edities. Beide liederen hebben echter nu een andere melodie gekregen. 
Opnieuw gaat het om melodieën die nieuw zijn voor het psalmboek. Het 
zullen deze nieuwe melodieën zijn die zich in de jaren daarop door zullen 
zetten in de edities van Dathenus’ psalmboek. De oude melodieën uit de edi-
ties van 1567 komen echter nog een aantal keer in de psalmboeken voor.61 

In de editie die in 1568 bij Augustijn van Hasselt in Wesel verschijnt62 
volgt, zoals we zagen, na elke psalm een gebed van Augustin Marlorat. 
Alle gezangen missen echter zo’n afsluitend gebed, behalve het Tien 
Gebodenlied. Dat laatste gezang heeft waarschijnlijk naar analogie van 
een Frans voorbeeld een afsluiting gekregen waarin een toepassing bij de 
wet van God wordt gegeven.63 Het gebed luidt als volgt:64

‘O Godt, Coninck der Coningen, ende Heere der heeren, maeckt dat wy alle 
Afgoderije ende supersticie uytgheroeyet zijnde wt onse herten, ons hope 
stellen in v alleene hebbende uwen heylighen Naem in eerweerdicheyt, 
dien heylichmakende als dat betaemt: ende dat wy soo moghen leuen in het  
teghenwoordich leuen, dat onse naeste door ons ghesticht werde, op dat wy 
alle met een ghemeyne consent haken moghen naer het hemelsche leuen het 
welcke ghy beloeft hebt alle de ghene die ghy geadopteert hebt, Door uwen 
Zone Christum Jesum, Amen.’

In de periode tot 1572 verschijnt dit gebed bij de Tien Geboden ineens in 
alle psalmboekedities.65

In 1569 wordt opnieuw een extra gezang aan het psalmboek van 
Dathenus toegevoegd. De editie die in dat jaar bij Willem Gailliart in 

60.  In de periode tot 1572 heeft geen andere editie deze toevoeging.
61.  In de periode tot 1572 komen de oude melodieën nog één keer voor, namelijk in Dathenus 
1569b.
62.  Dathenus 1568c.
63.  Het gebed komt niet in alle Franse bundels voor. Twee Franse psalmboeken met de gebeden 
van Marlorat uit 1564 (uitgegeven in Lyon en Caen) die zich in Den Haag KB bevinden (KW 7 C 
17 en KW 488 L 16) hebben alleen bij de psalmen deze gebeden. In latere uitgaven, bijvoorbeeld 
een editie die in 1577 in Genève is gedrukt, trof ik wel bij de TG het gebed aan.
64.  Geciteerd naar de editie Dathenus 1568c.
65.  Het gaat om alle vier edities in de periode 1569-1571.
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Emden verschijnt66 bevat na de gebruikelijke zeven gezangen een lied dat 
tot dan toe onbekend is in Dathenus’ psalter:

10. Dit is het gheloove door Jan Wtenhove overghesettet [GelUt]

Het gezang telt vier strofen; alleen bij de eerste is een melodie geno-
teerd. De naam van de auteur wordt genoemd: de Londense ouderling Jan 
Utenhove. Het lied gaat als volgt:67

1. Wy ghelooven in eenen Godt alleyn,
Schepper des Hemels end’ der eerden,
Onser aller vader ghemeyn,
Die ons laet syne kinders werden:
Hy wilt ons altijdt gheneeren,
Lijf end’ siel oock wel bewaren,
All’ ongheval wilt hy weeren,
Gheen leydt sal ons teghenvaren,
Hy sorghet voor ons dach end’ nacht:
Het staet alles in syner macht.

2. Wy gelooven in Christum all’ gelijc
Synen Soon’ end’ onsen Heere,
Erfachtigh in syns vaders rijck,
Ghelijck Godt van macht end’ eere,
Wt Marien der maeghd’ sade,
Ons een ware mensch gheboren,
Door Gods Gheest, wt louter g’nade,
Voor ons door de sond’ verloren,
Aen’t cruys ghestorven, end gheleyt
In’t graf tot syns doods sekerheyt.

3. Ten derden daegh om onser gherechticheyt,
Vanden dooden is opghestanden,
Doors’ Vaders cracht end’ heerlicheit,
Lossend’ ons wt s’vyands banden,
Is ten hemel op verheven,
Vander aerd’ in’t openbare:
Sitt Gods rechter handt beneven,
Voor ons een recht middelare,
Van waer hy ten eynd’ comen sal,
Richten leven end’ dooden all’.

4. Wy gelooven in den heyligen Geest,
Godt met den vader end’ den Sone,
Die ons troost end’ maect onbevreest,
End’ verciert met gaven schoone:
Alle Christenheyt verheven,
Tot recht eenicheyt begheven,
Welcker de sond’ werdt vergheven,
Dat vleesch sal noch weder leven,
Na desen jammer is bereydt,
Ons een leven in eeuwicheyt.

Het lied mag dan in Dathenus’ psalter niet eerder zijn voorgekomen, het 
is wel een gezang dat op dat moment al langer onder de Nederlandse 
gereformeerden circuleert.68 Het gaat om de vertaling die Jan Utenhove 
maakte van het lied van Luther bij de geloofsbelijdenis: ‘Wir glauben all 
an einen Gott’. De melodie van het oorspronkelijke Duitse lied is daar-
bij aanmerkelijk vereenvoudigd. In vrijwel alle bundeltjes met psalmen 

66.  Dathenus 1569a.
67.  Geciteerd naar het exemplaar dat in Londen BL wordt bewaard. In het exemplaar dat zich 
in de Leiden UB bevindt, ontbreken de pagina’s met de strofen 2, 3 en 4 van dit gezang. De 
nummering is van mij.
68.  NB: In het exemplaar van de editie Dathenus 1567d dat in Den Haag KB wordt bewaard, is na 
het negende gezang als tiende gezang (vier strofen, geheel op noten) toegevoegd: ‘De Artijckelen 
des Gheloofs, door Jan Wtenhoue Ouerghesettet’. Het is echter duidelijk dat dit lied, dat op een 
andere papiersoort is gedrukt, later is bijgebonden. Zie TB, nr. 330, waar staat dat het hier om 
een andere pers en een ander papierformaat gaat. Het exemplaar van Dathenus 1567d dat in Gent 
wordt bewaard, heeft deze toevoeging niet.
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van Utenhove die tussen 1551 en 1566 verschijnen ten behoeve van de 
Nederlandse vluchtelingengemeenten in onder andere Londen en Emden, 
staat dit lied onder de aanduiding ‘Symbolum Apostolorum’. Ondanks 
dat er in de collectie gezangen in Dathenus’ psalmboeken al een berijming 
van de geloofsbelijdenis staat (het aan het Frans ontleende Symbolum), 
is er in 1569 blijkbaar behoefte aan een tweede, uitgebreidere vertolking 
van de geloofsbelijdenis, nu van lutherse herkomst. Het zal een vaste plek 
in de psalmboeken krijgen.69

In onderstaande tabel is voor de periode 1566 tot 1572 aangegeven welke 
gezangen in elk van de negentien edities zijn opgenomen: 

TG LZ LM LS Sy
m

b

G
oH

G
vd

P

G
vd

E

D
nd

M

G
el

U
t

1566a 9

1566b 9

1566c 9

1566d 9

1566e 9

1567a 9 em em

1567b 9 em em

1567c 9 em em

1567d 9 em em

1567e 9

1567f 9

1567g 9

1567h 9

1568a 10 nm nm

1568b 9

1568c gbd 9

1569a gbd 9 4

1569b gbd 9 em em

1570a gbd 9 4

gbd = gebed na TG; 4/9/10 = aantal strofen; em/nm = eerste/nieuwe melodie GvdE en DndM

Tabel III.1.2.1: Gezangen in edities Dathenus 1566-1571.

69.  In de hier behandelde periode staat het GelUt ook in de door Jan Canin te Wesel (?) 
uitgegeven editie Dathenus 1570a. De (Bijbel)tekst in de marge, die in deze uitgave wél bij de zes 
eerste gezangen staat, ontbreekt bij het GelUt. Zie verder uitgebreid over dit gezang paragraaf 
VI.7. 
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Een aantal zaken valt op. In de eerste plaats ontbreken de zeven gezangen 
van het begin in geen enkele van de negentien edities. Blijkbaar betreft het 
hier een kerncollectie waaraan niet wordt getornd.70 De maaltijdliederen 
die in 1567 verschijnen, komen in bijna een derde (zes van de negentien) 
van de edities voor – waarvan één keer met de nieuwe melodieën – en 
lijken zich daarmee snel een plaats te hebben verworven. Het gebed van 
Marlorat na de TG is een relatief late ontwikkeling in deze periode, even-
als het toevoegen van het GelUt. In het oog springt de editie Dathenus 
1568a (Norwich): de toegevoegde strofe van het GoH en de nieuwe melo-
dieën zijn in het geheel van alle edities in deze periode uniek.

Op basis van het bovenstaande overzicht van de ontwikkeling van de 
collectie lofzangen in de periode 1566-1572 kan een aantal zaken uit de 
oudere literatuur scherper gesteld worden. Zo stelt Luth op basis van de 
tien reproducties die Lenselink geeft van edities uit de jaren 1566-156771 
dat het GelUt al in 1567 verschijnt, ‘waarmee het aantal gezangen op 
tien was gekomen’. Omdat het GelUt in het bedoelde exemplaar na of 
los van het drukproces is bijgebonden, is deze voorstelling van zaken niet 
juist.72 Bovenstaande tabel laat zien dat er vóór 1572 alleen edities zijn 
die respectievelijk zeven, acht of negen gezangen bevatten.73 Pas na 1572 
verschijnt de eerste editie waarin tien gezangen tegelijk staan.

70.  Luth, Daer wert, 47, n. 254 verwijst naar Josua van Iperen, die in zijn Kerkelyke historie van 
het psalm-gezang der christenen (1777-1778) een uitgave van Dathenus’ psalmen noemt waarin 
de TG en het Symb ontbreken. In de bewuste passage bij Van Iperen (dl. I, 128-129) gaat het om 
een uitgave van Dathenus uit 1567 die in Rouen is verschenen. Hij zegt daar inderdaad: ‘Maar, in 
gemelde Uitgave van Dathenus Psalmen, vindt men de tien Geboden niet, noch de eerstgenoemde 
artikelen des geloofs.’ Het is onduidelijk welke uitgave Van Iperen in handen heeft gehad. Er 
zijn slechts twee Rouen-uitgaven bekend (Dathenus 1567g of Dathenus 1567h), die beide de TG 
hebben. Mogelijk had Van Iperen een beschadigd exemplaar van een van beide edities.
71.  Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 498-511.
72.  Zie Luth, Daer wert, 47. Hij verwijst naar Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 
508. Daar geeft deze een weergave van mijn editie Dathenus 1567d. Zoals boven al aangegeven, 
is in het exemplaar van deze editie dat in Den Haag bewaard wordt het GelUt later achterin 
bijgebonden. Vgl. IJkel, ‘Het Psalmboek van Datheen’, 21 en Arie Eikelboom, Hymnologie. Een 
geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel IV: Calvijn en de 
kerkzang, z.pl. 2011, 174, die zich bij Lenselink en Luth aansluiten.
73.  Vgl. Jan R. Luth, ‘Luther im reformierten Gottesdienst’, in: Herman J. Selderhuis en J. 
Marius J. Lange van Ravenswaay (eds.), Luther and Calvinism. Image and Reception of Martin 
Luther in the History and Theology of Calvinism, Refo500 Academic Studies 42, Göttingen 
2017, 313-331, daar 313, die ten onrechte stelt dat er in 1567 al tien gezangen in Dathenus’ 
psalmboek stonden. Hij noemt ook de Hymne, die we in het vervolg tegen zullen komen. In de 
opsomming die Luth geeft ontbreekt de TG.
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III.2 De periode 1572-1585 

III.2.1 De psalmboeken
Na de Opstand (1568-1572) verandert vanaf 1572 de situatie in de 
Nederlanden. Na de inname van Den Briel op 1 april 1572 kiezen veel 
steden in Holland en Zeeland de zijde van de Prins. Vervolgens wordt in 
deze gewesten ook de Gereformeerde Kerk gevestigd, georganiseerd naar 
calvinistisch model zoals op de synode van Emden in 1571 was vastge-
steld. Al in augustus 1572 vindt in Edam de eerste provinciale synode 
plaats, die een jaar later in Alkmaar opnieuw bijeenkomt. In 1574 komt 
de provinciale kerkvergadering van Holland en Zeeland in Dordrecht 
bijeen, terwijl in 1578 eveneens in Dordrecht de eerste nationale synode 
vergadert. In 1581 wordt er opnieuw een generale synode gehouden, 
nu in Middelburg. Na de Pacificatie van Gent eind oktober 1576 is de 
geloofsvervolging in de Nederlanden officieel ten einde. Met name in 
Holland en Zeeland genieten de gereformeerden vanaf dat moment vrij-
heid van eredienst.74 

Opnieuw weerspiegelt de drukgeschiedenis van de psalmboeken van 
Dathenus de politieke situatie in de Nederlanden. Als in 1572 de eerste 
‘bovengrondse’ gemeenten worden gesticht, vestigen zich ook drukkers 
in de bevrijde gebieden. Zo verhuist de van oorsprong Vlaamse calvinist 
Jan Canin zijn drukkerij in deze periode van Wesel naar Dordrecht. In 
1572 geeft hij, waarschijnlijk al in Dordrecht, de eerste kwarto-uitgave 
van Dathenus’ psalmen uit.75 Blijkbaar is er behoefte ontstaan aan een 
groter formaat kerkboek tijdens de eredienst voor de ouderlingen en 
diakenen. Sowieso is het stichten van ‘bovengrondse’ gemeenten voor 
drukkers aanleiding om, na een jaar waaruit geen editie van Dathenus’ 
psalmboek is bewaard (1571), weer een aantal nieuwe psalmboekuitga-
ven op de markt te brengen: één editie in 1572, drie edities in 1573 en 
twee edities in 1574.76 

Als in de kerkvergaderingen van 1574 en 1578 de psalmen van 
Dathenus officieel worden aangewezen als de enige toegestane liederen 

74.  Zie voor deze periode o.a. Van Deursen, De last van veel geluk, 71-115; Selderhuis, Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, 307-333.
75.  Dathenus 1572a. Dit psalmboek vormt een zelfstandige bibliografische eenheid, maar komt 
gewoonlijk voor in combinatie met de Bijbel die Canin in 1571-1572 uitgaf. Zie Heijting, De 
catechismi, B 12.29. In deze periode wordt nog drie keer een psalmboek in kwarto uitgegeven: 
Dathenus 1579g, 1581d en 1582c. Alle andere edities zijn in het gebruikelijke octavo-formaat (13 
keer) of kleiner gedrukt. Vier keer komt het zeer kleine formaat 320 voor (Dathenus 1573c, 1578d, 
1579i en 1584b).
76.  Zie Heijting, ‘De psalmberijmingen’, 131. 
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voor de gereformeerde eredienst, 
gaan behalve Canin ook ande-
re drukkers in de vrije Hollandse 
steden het psalmboek drukken, 
onder andere in Leiden (Andries 
Verschout, Jan Paedts Jacobszoon), 
Delft (Aelbrecht Hendricksz, 
Cornelis Jansz) en Dordrecht 
(Peeter Verhaghen).77 

Andries Verschout, die van 1577 
tot 1588 in Leiden als boekdrukker 
werkzaam is, wordt genoemd als 
de eerste drukker in het noorden 
die lettermateriaal voor muziek 
aanschaft om psalmboeken te kun-
nen drukken.78 Ook in steden als 
Antwerpen, Emden en Wesel wordt 
het psalmboek in deze periode op-
nieuw uitgegeven. In een aantal ge-
vallen gaat het, met name in de eerste jaren, nog steeds om een anonieme 
druk.79 Een paar keer is er sprake van een gezamenlijke uitgave van een 
tweetal drukkers.80

Na de Pacificatie van Gent in 1576 stijgt het aantal uitgaven sterk: 
vier edities in 1578 en maar liefst negen in 1579. Nadat er in 1580,  
het jaar waarin Marnix van Sint-Aldegonde zijn psalmberijming uit-
brengt, helemaal geen Dathenus-uitgaven zijn, komen een jaar later 
weer vier edities van de persen. Dat heeft er waarschijnlijk mee te ma-
ken dat de synode van Middelburg in de zomer van dat jaar opnieuw 

77.  Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 6 stelt ten onrechte dat de oudst 
bekende uitgave van Dathenus’ psalmen in de ‘bevrijde gewesten’ die van Jan Paedts Jacobszoon 
te Leiden is. Het gaat hier om een drukfout op de titelpagina van het exemplaar dat in Den Haag 
KB wordt bewaard. Heijting, De catechismi, B 12.55 laat zien dat deze uitgave in 1581 gedateerd 
moet worden. Zie Dathenus 1581c.
78.  Heijting, De catechismi, B 12.38.
79.  Dathenus 1572a, 1573a, 1573b (wel plaatsnaam), 1573c, 1574b, 1576a (wel plaatsnaam), 1579e 
en 1579g.  
80.  Dathenus 1581d is een gemeenschappelijke uitgave van Cornelis Jansz (Vennecool) in Delft 
en Peeter Verhaghen te Dordrecht. Dathenus 1585a is een coproductie van Jan Paedts Jacobszoon 
en Jan Bouwenszoon, beiden te Leiden. Dathenus 1579c, een uitgave van de Delftse drukker 
Aelbert Hendricksz, is ook te koop bij de Middelburgse boekverkoper en -binder Jeronymus 
Willebrecht. De bij Gillis van den Rade uitgegeven editie Dathenus 1579g is in Gent te koop bij 
boekverkoper Ferdinant Sampsons.

Afbeelding III.2.1.1: Titelpagina van de kwar-
to-uitgave Dathenus 1572a.
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haar voorkeur voor Dathenus’ psalmen uitspreekt.81 In totaal zijn uit de 
periode 1572-1585 dertig psalmboekedities bewaard gebleven. In drie 
gevallen betreft het een Biblia waarin de psalmen achterin zijn opge-
nomen.82 

De psalmboeken hebben in deze periode de inmiddels gebruikelijke 
voorreden en registers. In een aantal gevallen is volgens de titelpagina 
naast de berijmde psalm ‘op de cant den Duytschen text, overgheset uut 
den Hebreeuschen’ afgedrukt83 en vaak keren ook de afsluitende gebe-
den van Augustin Marlorat terug.84 Soms is in het psalmboek weer een 
‘schoone’ of ‘rijckelicken calendier historiael’ opgenomen.85 Eén editie 
brengt zelfs een ‘Cort verhael van de Belegeringe der Stadt Alckmaer’ 
in 1574, met een toevoeging over het beleg van Leiden dat op dat mo-
ment speelt.86 In 1578 wordt voor het eerst in het psalmboek achter de 
catechismus en de liturgie een zogenoemde ‘ziekentroost’ afgedrukt: een 
onderwijzende en troostende tekst voor wie stervende is. Het geschriftje 
zal, net als de ‘korte ondersoeckinge des geloofs’, een standaardtekst wor-
den in de psalmboeken.87

Eveneens in 1578 keert eenmaal het ‘Advertissement’ uit de periode 
1567-1569 terug, waarin gemeld wordt dat een aantal verbeteringen is 
doorgevoerd.88 Is hier nog één keer Dathenus zelf aan het woord? Dat ver-
moeden rijst temeer omdat in dezelfde Leidse uitgave voor het eerst ‘een-
en brief van Theodorus de Besa’, zoals het titelblad aanduidt, voor in het 
psalmboek is opgenomen. Nadien zal deze brief in nog vier andere edities 
worden afgedrukt.89 Het gaat om een zeven pagina’s tellend gedicht met 
als titel: ‘Den brief die by Theodore de Beza in Franchoys gheschreven is, 

81.  Zie Heijting, ‘De psalmberijmingen’, 128-129.
82.  Dathenus 1581a, 1582a en 1584a. Het gaat hier om de zogenoemde Deux-Aesbijbel, waarvan 
de eerste editie in 1562 verscheen.
83.  Zie bijvoorbeeld Dathenus 1578a. Het is de vraag of dat klopt. Het Oude Testament in 
de Deux-Aesbijbel was ontleend aan de herziening van de Liesveltbijbel uit 1561, en niet 
rechtstreeks uit het Hebreeuws vertaald.
84.  Het titelblad van Dathenus 1576a meldt dat de gebeden van Marlorat nu voor het eerst ook in 
dit kleine formaat (160) zijn afgedrukt. Dat was echter in de editie Dathenus 1573b (eveneens een 
uitgave in 160) ook al gebeurd.
85.  Dathenus 1574a, 1578c, 1579d en 1582c.
86.  Dathenus 1574a.
87.  Op een apart titelblad luidt de titel in Dathenus 1578a: ‘De Sieckentroost: twelck is een 
onderwijsinghe in den ghelooue, ende den wech der sachlicheyt om ghewillichlick te sterven’. 
Op dit titelblad staat ten onrechte 1568 als jaar van uitgave. Ook Dathenus 1578b heeft de 
‘ziekentroost’. Vanaf het jaar daarop komt het geschrift veelvuldig voor. Dathenus 1579h en 
1581d noemen het zelfs op de titelpagina van het psalmboek. Vgl. Heijting, De catechismi, B 
12.36 en 12.38.
88.  Dathenus 1578a.
89.  Naast in Dathenus 1578a staat de brief ook in Dathenus 1579a, 1579b, 1579f en 1581b.
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beginnende “Petit tropeau”, op den naem van Petrvs Dathenvs vertaelder 
deser Psalmen ouerghestelt’. Het gedicht begint zo: 90

Ghy cleyne schaer, wiens cleynicheyt veracht
Te bouen gaet des werelts groote pracht.
Ghy cleyne schaer, op daerde also verachtelick,
Die doch den schat, des ronden cloots, warachtelick
Alleenlick zijt, tot v streckt mijn ghesicht:
V draghe, ick op, mijn wercxken cleyn en licht, (…)

Nu had Théodore de Bèze al in de uitgave Pseavmes octantetrois de 
Dauid uit 1551 bij wijze van voorrede een gedicht opgenomen onder de 
titel: ‘Theodore de Besze a l’eglise de nostre Seigneur’. Het gedicht, dat 
160 regels telt, begint zo:91 

Petit trovpeav, qui en ta petitesse
Vas surmontant du monde la hautesse,
Petit troupeav, le mespris de ce monde,
Et seul thresor de la machine ronde:
Tu es celuy auquel gist mon courage,
Pour te donner ce mien petit ovvrage: (…)

In het gedicht vertelt De Bèze aan de gebruikers van de psalmen hoe Clément 
Marot is begonnen met het berijmen, maar dat deze overleed toen hij op een 
derde van de klus was gekomen. Ondanks dat hij niet in de schaduw kan 
staan van Marot, heeft hij, De Bèze, het toch gewaagd het werk af te maken.

Als het gedicht van De Bèze in 1578 in de psalmbundels van Dathenus 
verschijnt, gaat het echter om meer dan een vertaling vanuit het Frans. 
Halverwege het gedicht,92 dat nu in totaal 266 regels telt, gaat de au-
teur verder met de situatie in de Nederlanden. De ik-figuur noemt de 
Souterliedekens uit 1540 en het werk van Jan Utenhove: twee pogingen 
om de psalmen in het Nederlands beschikbaar te maken. En hoewel voor-
al de laatste veel lof krijgt toegezwaaid, is diens werk toch niet toereikend 
gebleken, aldus de auteur. Deze is daarom zelf aan de slag gegaan:

90.  Geciteerd naar de editie van Dathenus 1581b.
91.  Zie de reproductie van de uitgave uit 1551: Pseaumes octantetrois 1551. Pierre Pidoux, 
Le Psautier Huguenot du XVIe siècle, II, Bâle 1962, 53-54 kende deze uitgave alleen uit een 
vermelding. Hij geeft bij de uitgave Octantetrois pseavmes de David uit 1553 de complete 
voorrede van De Bèze weer: zie a.w., 63-64.
92.  Vanaf regel 166.
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Op datmen doch, endrachtich, God mocht prijsen
Met eene stem, hebbe ick dese [psalmen] op den wijsen,
In rijm ghestelt, so Vranckrijck is ghewent,
Tot het ghesang van Beza’ en van Clement, (...)

Vervolgens komt het gedicht van 
De Bèze weer terug. De auteur 
weet dat er velen zullen zijn die 
vinden dat zo’n klus veel te zwaar 
voor hem is geweest. Dat erkent 
hij ook. Maar anderen, die het 
wel zouden kunnen, doen het niet 
omdat ze er geen zin in hebben. Zij 
houden zich bezig met wereldse 
poëzie en met liefdesdichten. De 
auteur echter, hoe klein hij zichzelf 
ook inschat, had een goede intentie 
en werd door Gods Geest gedreven. 

Het lijkt erop dat het Dathenus 
zelf is die in 1578 het gedicht van 
De Bèze vertaalt en aanvult. Hij 
kan zich moeiteloos met de ik-fi-
guur uit De Bèzes gedicht identifi-
ceren. Wellicht speelt op de achter-
grond het gegeven dat Marnix van 
Sint-Aldegonde op dat moment 

bezig is met zijn psalmberijming. Voelt Dathenus zich genoodzaakt om 
een apologie voor zijn eigen werk te schrijven? De brief van De Bèze uit 
1551 kwam hem in dat geval goed van pas.

Als het gaat om toevoegingen in de psalmboekedities, wijs ik er ten 
slotte nog op dat in een Delftse editie van Dathenus’ psalmen uit 157993 
de tafelgebeden in dichtvorm, die we in een editie uit 1567 al tegenkwa-
men,94 weer worden afgedrukt.

III.2.2 De gezangen
In de dertig psalmboekedities die in de periode 1572-1585 worden uit-
gegeven, is het duidelijk dat de gezangen nog steeds geen volwaardige 

93.  Dathenus 1579c.
94.  Dathenus 1567d. Zie boven paragraaf III.1.1.

Afbeelding III.2.1.2: Brief van De Bèze in 
Dathenus 1581b.
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plaats innemen. Sterker nog, bij de meeste edities zijn op de titelpagina 
de woorden ‘ende ander lofsanghen’ verdwenen.95 Ook in de registers 
komen de gezangen nog steeds niet voor. Alleen de TG wordt genoemd 
als het register met de opsomming van psalmen die op eenzelfde 
melodie worden gezongen is opgenomen. Het gebed van Marlorat na 
de TG, dat we vanaf 1568 tegenkwamen, wordt nog een aantal keer 
afgedrukt; tegelijk ontbreekt het vaak in edities waar de psalmen deze 
gebeden wél hebben. In een aantal edities is bij de eerste zes gezangen 
de Bijbeltekst in de marge opgenomen. Soms staat zelfs de nummering 
van het Bijbelvers in het lied genoteerd. Een aantal keer is bij de eerste 
zes gezangen ook de Latijnse titel van het gezang toegevoegd (Audi 
Israel, Ego sum, Benedictus Dominus Deus et cetera), zoals bij de psal-
men gebruikelijk is.

Als het gaat om de reeks gezangen zelf, dan blijkt dat iedere editie 
ten minste de zeven oorspronkelijke gezangen bevat, maar dat de col-
lectie meestal meer gezangen telt.96 Opmerkelijk genoeg worden de 
gezangen bij het eten aanvankelijk niet meer opgenomen: in de zeven 
edities die tussen 1572 en 1578 verschijnen komen ze geen enkele keer 
voor. Vanaf 1578 staan ze echter in nagenoeg elke uitgave.97 Daarbij 
zetten de nieuwe melodieën die we in 1568 al aantroffen98 zich door. 
Nog tweemaal worden de oude melodieën gebruikt,99 maar vervolgens 
verdwijnen deze van het toneel. De nieuwe melodieën worden de stan-
daard.

Het GelUt is in deze periode blijkbaar zodanig ingeburgerd dat het 
lied in vrijwel iedere editie wordt opgenomen: in slechts drie van de 
dertig edities ontbreekt het.100 Eén keer komt het gezang in een andere 
variant voor: in het in 1574 in Emden uitgegeven psalmboek101 staat 
niet de 4-strofige versie van Utenhove, maar onder het opschrift ‘Het 
gelooue Mart.Luth.’ volgt een 3-strofige versie.102

95.  Slechts acht van de dertig edities hebben deze zinsnede.
96.  Slechts twee keer wordt alleen het oorspronkelijke zevental afgedrukt, in de edities Dathenus 
1573a en 1574b.
97.  Alleen in Dathenus 1579f ontbreken de maaltijdgezangen.
98.  Dathenus 1568a.
99.  Dathenus 1578b en 1579a.
100.  De edities Dathenus 1573a, 1574b en 1578a.
101.  Dathenus 1574a.
102.  In het psalmboek wordt niet duidelijk waar deze alternatieve vertaling vandaan komt. 
Mogelijk vormt het Weselse liedboekje uit 1554 de bron. Daarin staat eveneens een 3-strofige 
vertaling van Luthers geloofsbelijdenis, die veel overeenkomsten vertoont met die uit Dathenus 
1574a. Zie voor het Weselse liedboekje: J.G.R. Acquoy, ‘De vijf, in den toren te Boskoop 
gevonden boekjes, beschreven en toegelicht’, ANK 6 (1896) 77-128, daar 119-128. Op folio 13v. 
en 14r. staat het lied (zonder melodie) in drie strofen, onder de titel ‘Dat düdesche Patrem’. Het 
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Nu vraagt dit Emder psalmboek 
sowieso aparte aandacht, vanwege 
de extra gezangen die het bevat. 
Behalve de zeven standaardgezan-
gen van Dathenus is ook een aan-
tal liederen van lutherse origine 
afgedrukt. Na de psalmenregisters 
en vóór de eerste psalm is onder 
het kopje ‘Volgen sommige Lieden 
Martini Lutheri’ een vijftal liede-
ren uit de lutherse traditie opge-
nomen. Na Psalm 150 en de zeven 
gezangen van Dathenus staan 
onder het kopje ‘Volgen sommige 
Lieden M. Lutheri, diemen in de 
Ghemeynte tot Embden gemey-
nlick is ghebruyckende’ opnieuw 
zeven lutherse gezangen. Het gaat 
om de volgende twaalf liederen:103

liedboekje Londen 1566 heeft het GelUt wel in de variant met de vier strofen. Zie Jaco van der 
Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen. Beschrijving en poging tot duiding van 
een onopgemerkt gebleven Nederlands liedboekje uit 1566’, JvL 30 (2014) 105-136, daar 112.
103.  De nummering is van mij.

Afbeelding III.2.2.1: Titelpagina van Emder 
uitgave Dathenus 1574a.
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Nr. Titel Mel. Eerste regel Aantal str.

1 Veni sancte Spiritus nee Kom hillige Geist HEERE Godt 1   

2 De hymnus, Christe qui lux es & dies nee
Christe die du bist dach ende 
licht

7

3 Een ander na de Predicacie nee
Sy lof ende eer met hooghen 
prijs

2

4 Een ander nee O Lam Godes onschuldich 1

5 Ghebedt voor de Predicacie nee Coemt heylighe Gheest 1

6 Het gelooue Mart.Luth. ja
Wy gheloouen all’ aen eenen 
Godt

3

7 Een Kinder Liedt. Mart. Lut. ja
Erholdt ons Heere by dynen 
woort

5

8 Da pacem Domine. Mart.Luth. nee
Verleent ons Vrede ghenadich-
lick

1

9
Den xlvi. Psalm. Deus noster refu-
gium & virtus. Martinus Luther

ja Een vaste Borch is onse Godt 5

10 Den Cij. Psalm. Mart.Luth. nee Nu loue mijn Siele den Heeren 4

11
Een Gratias oft Dancksegginge na het 
Nachtmael

nee
O Christ wy dancken dyner 
Goedt

6

12
Een Gheestelick Liedt, te bidden om 
het Gelooue, Liefde, etc.

nee
Ick roepe tot dy HEEre Jesu 
Christ

5

Tabel III.2.2.1: De gezangen in het Emder psalmboek Dathenus 1574a.

Dat deze twaalf liederen in de gereformeerde gemeente in Emden 
gebruikt zijn, staat al in het kopje boven de tweede reeks (‘diemen in de 
Ghemeynte tot Embden gemeynlick is ghebruyckende’). Ook de titel-
pagina meldt dat het psalmboek ‘sommige ghesanghen’ bevat ‘diemen 
ghemeynlick in de ghemeynte te Embden gebruyckt’. Het feit dat slechts 
drie van de twaalf gezangen een melodie hebben bij de eerste strofe, 
terwijl de andere gezangen zelfs geen melodieaanduiding hebben, wijst 
waarschijnlijk eveneens op bekendheid met deze gezangen bij de beoogde 
gebruiker van het psalmboek.104 

Voor ons onderwerp is met name het tweede lied in bovenstaand rij-
tje van belang. Het is namelijk dit oudkerkelijke gezang dat zich in de 
periode 1572-1585 als elfde lied een plek verwerft in het psalmboek van 
Dathenus:  

104.  Over deze lutherse gezangen heeft Jan R. Luth uitvoerig geschreven. Zie o.a. Luth, Daer 
wert, 68-79 (met een afdruk van de gezangen uit het psalmboek) en 119-121 (over het gebruik 
van deze gezangen in Emden). Vgl. Luth, ‘Luther im reformierten Gottesdienst’, 314-317.
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11.  De Hymnus, Christe qui lux es & dies [Hymne]105

Staat het in het bijzondere Emder psalmboek nog onder de lutherse 
liederen, vanaf 1579 verschijnt het gezang zonder die aanduiding in de 
gewone psalmboeken van Dathenus. Hieronder volgen de zeven strofen 
van het lied uit een van de eerste normale edities van Dathenus waarin 
het voorkomt.106

1. Christe die du bist dach ende licht,
Voor dy is Heere verborghen nicht
Du Vaderlijcke lichtes glantz,
Leert ons den wech der waerheyt gantz.

2. Wy bidden dijne Goddelijcke cracht,
Behoet ons Heer in deser nacht,
Bewaert ons Heer voor allen leyt,
Godt Vader der Barmherticheyt.

3. Verdrijft den swaren slaep Heer Christ
Dat ons niet schade des Vyandts list,
Dat vleesch in reyne tuchten sy,
So zijn wy menigher sorghen vry.

4. Soo onse ooghen slapen in,
Laet onse herten waken dy,
Bescherm ons Godes rechterhandt,
End lost ons vander sonden bandt.

5. Beschermt Heere de Christenheyt,
Dijn hulp’ altijdt sy ons bereyt, 
Helpt ons Heere Godt wt aller noot,
Door dijne heylighe vijf Wonden root.

6. Ghedenckt Heere der swaren tijdt,
Daer med’ dat lijf gheuanghen ligt,
De Siele die ghy hebt verlost,
Die gheeft Heere Jesu dijnen troost.

7. Godt Vader sy lof, eer, ende prijs,
Daer toe oock zijnen Sone wijs,
Des heylighen Gheestes goedicheyt,
Van nu aen tot in eewicheyt.

In 1579 staat de Hymne direct al in drie psalmboekedities, in de periode 
1579-1585 wordt het lied in totaal negen keer opgenomen. Opvallend is 
dat dat altijd gebeurt zonder melodie of melodieaanduiding. Merkwaardig 
is de plaatsing van het lied. In sommige edities staat het, net als in het 
Emder psalmboek, vóór de psalmen, bij de psalmregisters.107 In de andere 
gevallen staat het helemaal achteraan en vormt de Hymne het sluitstuk 
van de sectie gezangen.108 Aangezien het lied in 1579 verschijnt in psalm-
boeken die zowel in Leiden en Delft als in Antwerpen zijn gedrukt, is het 
niet te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor deze toevoeging aan 
de gezangen. Opvallend is dat dit gebeurt terwijl juist het jaar ervoor de 
nationale synode van Dordrecht opnieuw heeft uitgesproken dat alleen de 

105.  Soms staat er ‘Hymne’.
106.  Geciteerd naar Dathenus 1579c. De nummering is van mij.
107.  Zo in Dathenus 1579a, 1579c, 1581b en 1581d. Ook na 1585 komt deze plaatsing nog een 
paar keer voor.
108.  Zo in Dathenus 1579f, 1579g, 1581c, 1582b en 1585a.
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psalmen van Dathenus in de kerk-
diensten zullen worden gebruikt, 
‘achterlatende de ghesanghen de 
welcke in der H. Schrift niet en 
worden ghevonden’.109 Hoe klas-
siek en bekend de Hymne ook 
mag zijn in de zestiende eeuw, het 
is een vrij lied dat op geen enkel 
Bijbelgedeelte teruggaat.110 

Zoals hierboven is aangegeven, 
wordt in 1578 nog één keer het 
‘Advertissement’ uit de periode 
1567-1569 opgenomen.111 Daarin 
staat ook de zinsnede over de toe-
gevoegde strofe in het ‘Ghebedt 
onses Heeren’. Dat heeft blijkbaar 
invloed, want terwijl in de periode 
1572-1576 in iedere psalmboeke-
ditie het ‘Ghebedt onses Heeren’ 
slechts negen strofen telt, is dat 
vanaf 1578 ineens niet meer het 
geval. Vanaf 1578 worden in elke 
editie van Dathenus’ psalmboek tien strofen afgedrukt.

Nog drie kleine dingen in deze periode zijn het vermelden waard. De 
volgorde van de gezangen is steeds dezelfde: de eerste zeven worden (in-
dien van toepassing) gevolgd door de maaltijdliederen en het GelUt. Als 
de Hymne niet vóór de psalmen staat, krijgt dat gezang een plek helemaal 
aan het eind van de gezangen. Eén keer echter is het GelUt naar voren 
gehaald en vóór de maaltijdliederen gezet:112 een ontwikkeling die zich 
door zal zetten. 

Opvallend is verder wat er in een editie uit 1579 bij de TG staat. Terwijl 
er anders nooit een melodieverwijzing wordt vermeld, staat er nu boven: 
‘Op de wijse van den Cxl. ende Cxxxj. Psalm’. De eerste aanwijzing is 
bekend: de TG heeft de melodie van Psalm 140. Maar de tweede aanwij-
zing is opmerkelijk. De Geneefse melodie van Psalm 131 (dezelfde als bij 
Psalm 100 en Psalm 142) is namelijk niet helemaal geschikt om de TG 

109.  Zie het volgende hoofdstuk, paragraaf IV.1.1.
110.  Zie uitgebreid over dit lied paragraaf VI.12.
111.  In Dathenus 1578a.
112.  In Dathenus 1579g.

Afbeelding III.2.2.2: De Hymne voor in 
Dathenus 1581b.
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op te zingen.113 Of het hier om een drukfout gaat, is niet duidelijk. Feit 
is dat de suggestie om de TG op deze melodie te zingen, nergens anders 
voorkomt.

Het laatste punt is de weergave van het Symb. Het gaat hier om één 
lang lied van 22 regels met één melodie. In de eerste edities is er echter in 
de muzieknotatie een cesuur (kleine witruimte) aangebracht tussen regel 
14 en 15, waar het derde deel van de belijdenis (over de Heilige Geest) 
begint. In latere edities wordt deze cesuur echter nog groter doordat de 
melodie van regel 15 op een nieuwe muziekregel wordt begonnen (ook 
als de vorige regel niet vol is) en de tekst een grotere beginletter krijgt.114 
Weer later wordt ook tussen de muziekbalken van regel 14 en 15 wit-
ruimte aangebracht.115 Langzamerhand gaan op deze manier de laatste 
acht regels van het lied een soort tweede strofe vormen, terwijl de melo-
die inhoudelijk gewoon doorloopt.116

In de tabel op de volgende pagina is voor de periode 1572-1585 schema-
tisch weergegeven hoe de collectie gezangen zich ontwikkelt.

113.  In de eerste en derde regel komt de melodie een noot tekort ten opzichte van de tekst.
114.  Bijvoorbeeld al in Dathenus 1568a. Ook in onder andere 1569b, 1574a en 1578a. Vanaf 1579 
is dit in bijna alle edities het geval. 
115.  Zo in bijvoorbeeld Dathenus 1579g, 1581b, 1581c, 1584a, 1584b en (heel duidelijk) 1585a.
116.  Zie hierover uitgebreider in paragraaf VI.6.
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1572a gbd 9 4

1573a gbd 9

1573b gbd 9 4

1573c 9 4

1574a gbd 9 3 zm/voor luth.lied

1574b gbd 9

1576a gbd 9 4

1578a 10 nm nm

1578b 10 em em 4

1578c 10 nm nm 4

1578d 10 nm nm 4

1579a 10 em em 4 zm/voor

1579b 10 nm nm 4

1579c 10 nm nm 4 zm/voor

1579d 10 nm nm 4

1579e gbd 10 nm nm 4

1579f 10 4 zm/achter

1579g gbd 10 nm nm 4 zm/achter

1579h 10 nm nm 4

1579i 10 nm nm 4

1581a 10 nm nm 4

1581b 10 nm nm 4 zm/voor

1581c 10 nm nm 4 zm/achter

1581d 10 nm nm 4 zm/voor

1582a 10 nm nm 4

1582b 10 nm nm 4 zm/achter

1582c 10 nm nm 4

1584a 10 nm nm 4

1584b 10 nm nm 4

1585a 10 nm nm 4 zm/achter

gbd = gebed na TG; 3/4/9/10 = aantal strofen; em/nm = eerste/nieuwe melodie; zm = zonder 
melodie; voor/achter = Hymne voor psalmen/achter gezangen; luth.lied: lutherse gezangen

Tabel III.2.2.2: Gezangen in edities Dathenus 1572-1585.

Bovenstaande analyse en het schematisch overzicht bieden opnieuw 
een belangrijke correctie op het bestaande beeld in de literatuur over 
de kerkzang in de zestiende eeuw. In 1893 heeft J.G.R. Acquoy in zijn 
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beschrijving van ‘De gezangen achter het psalmboek’ gesteld dat de 
Hymne Christe qui lux es et dies al in 1572 in een editie van Jan Canin te 
Dordrecht voorkomt.117 Sindsdien hebben alle auteurs die hierover schre-
ven dit herhaald.118 Het psalmboek waarop Acquoy doelde is echter altijd 
verkeerd gedateerd, zo heeft W. Heijting aangetoond. Omdat het psalm-
boek steeds voorkomt achter een exemplaar van de kwartobijbel die Jan 
Canin in 1571/1572 uitgeeft, is altijd aangenomen dat het psalmboek ook 
van Canin is en eveneens uit 1572 stamt. Boekwetenschappelijk onder-
zoek heeft echter aangetoond dat het bewuste psalmboek gedateerd moet 
worden in 1579 en bij Gillis van den Rade in Antwerpen van de persen 
is gekomen.119 Als gevolg daarvan is het bijzondere Emdense psalmboek 
van 1574 de eerste editie waarin de Hymne voorkomt. In het ‘gewone’ 
psalmboek van Dathenus komt het gezang pas vanaf 1579 voor. Ook de 
stelling dat het Nederlandse psalmboek vanaf 1572 ‘dus naast honderd-
vijftig psalmen elf gezangen’ telde,120 blijkt onjuist. De eerste keer dat er 
elf gezangen tegelijk in het psalmboek staan, is in drie edities uit 1579.121

117.  J.G.R. Acquoy, ‘De psalmwijzen der Nederlandsche Hervormde Kerk en hare herziening’, 
ANK 4 (1893) 1-84, daar 74.
118.  Zie o.a. Luth, Daer wert, 47; IJkel, ‘Het Psalmboek van Datheen’, 21-22; Eikelboom, 
Hymnologie, IV, 174; Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 7. Sybe Bakker, 
‘Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing’. Vier eeuwen psalmen zingen in de Lage Landen 
gespiegeld in vijf liedbundels, Groningen 2010, 31 noemt de toevoeging van het avondgebed zelfs 
een initiatief van Jan Canin.
119.  Zie HEIJT nr. 37 (mijn Dathenus 1579g). Vgl. Heijting, De catechismi, B 12.42.
120.  Eikelboom, Hymnologie, IV, 174.
121.  Dathenus 1579a, 1579c en 1579g.
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III.3 De periode 1585-1600

III.3.1 De psalmboeken
Rond 1585 – de val van Antwerpen – is de scheiding tussen het 
rooms-katholieke zuiden en het calvinistische noorden een feit. In de 
noordelijke Nederlanden is het protestantisme de bevoorrechte rich-
ting geworden en hebben de gereformeerden een beschermde plek 
gekregen, ondanks het feit dat slechts een minderheid belijdend lid 
van de Gereformeerde Kerk is of als liefhebber van de gereformeerde 
religie te boek staat.122 Na de belangrijke kerkelijke synoden van 1574 
en 1578, beide in Dordrecht, vergadert de Gereformeerde Kerk tussen 
1585 en 1600 nog één keer centraal: tijdens de nationale synode van 
1586 in Den Haag. Over de kerkzang wordt daar eenvoudig gesteld dat 
tijdens de kerkdiensten de psalmen Davids moeten worden gezongen: 
de naam van Dathenus ontbreekt. Op de achtergrond speelt de discussie 
over de mogelijke invoering van de berijming van Marnix van Sint-
Aldegonde.123

Uit deze periode zijn 23 edities van het psalmboek van Dathenus be-
waard gebleven, qua formaat variërend van het grote kwarto-formaat tot 
één zeer kleine uitgave.124 De psalmboeken verschijnen in Leiden (het 
duo Jan Paedts Jacobszoon en Jan Bouwenszoon),125 Delft (Aelbrecht 
Hendricksz en/of diens stiefzoon Bruyn Harmansz Schinckel),126 
Amsterdam (Laurens Jacobsz,127 Willem Jansz van Campen en Cornelis 
Claesz) en Dordrecht (de familie Canin128 en boekverkoper Hubrecht 
Maesz).129 In Leeuwarden drukt Peter Hendricksz van Campen in 1586 
op kosten van de Staten van Friesland een editie van de psalmen waarin 
ook ‘eenige Liederen Lutheri en andere’ zijn opgenomen. Het gaat bij 

122.  Zie voor deze periode o.a. Van Deursen, De last van veel geluk, 116-169; Selderhuis, 
Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 333-361.
123.  Zie hierover in het volgende hoofdstuk paragraaf IV.1.1.
124.  Zes uitgaven zijn in het grote kwarto-formaat. Negen edities hebben het handzame octavo-
formaat. Naast zeven uitgaven in de kleine formaten 120 en 160 is er één uitgave in het zeer 
kleine formaat 320 (Dathenus 1599b).
125.  Een Leidse editie uit 1590 in het zeer kleine formaat 320 (TB, nr. 4182; NB, nr. 4308) die 
zich in Leiden UB zou moeten bevinden, is helaas zoekgeraakt.
126.  Dathenus 1591c staat alleen op naam van Aelbrecht Hendricksz. Deze verlegt overigens 
in 1591 zijn werkterrein naar Den Haag. Daar is Dathenus 1594a gedrukt. Bruyn Harmansz 
Schinckel gaat in Delft alleen verder. Dathenus 1596b staat alleen op zijn naam. 
127.  Behalve Dathenus 1591d heeft Laurens Jacobsz ook al in 1587 een psalmboek gedrukt, 
waarvan helaas geen exemplaar bekend is. Zie TB, nr. 4179; NB, nr. 4302.
128.  Jan Canin overlijdt in 1594. Zijn zonen Jan, Abraham, Isaac en Jacob zetten het 
drukkersbedrijf voort. De uitgaven van Dathenus uit deze periode zijn van Isaac (Dathenus 1596a 
en 1597a) en Abraham (Dathenus 1598a en 1598b).
129.  Dathenus 1599c. Het is niet duidelijk wie deze druk verzorgde.
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deze uitgave, die helaas nog altijd onvindbaar is, waarschijnlijk om een 
herdruk van het bijzondere Emdense psalmboek uit 1574.130

In deze periode worden de psalmen een aantal malen uitgegeven als 
onderdeel van een complete Biblia, waarin ze achterin zijn opgenomen. 
Na een Leidse uitgave in 1589 volgt er in 1590 een hausse aan Biblia-
uitgaven waarin ook een psalmboek is opgenomen. Ze verschijnen in 
Delft, Dordrecht, Leiden, Haarlem en Amsterdam, maar de meeste zijn 
(gedeeltelijk) gedrukt bij Aelbrecht Hendricksz en/of Bruyn Harmansz 
Schinckel in Delft.131 Ook in 1596 is een piek in het aantal Biblia-uitgaven 
te zien.132 De Bijbeluitgaven met psalmen verschijnen zowel in het hand-
zame octavo- als in het grote kwarto-formaat.133 

In 1592 verschijnt bij Schinckel in Delft een uitgave van de Franse 
psalmen van Marot en De Bèze, blijkbaar voor de Franstalige gerefor-
meerden in Holland.134 Twee jaar later drukt Gillis van den Rade uit 
Franeker voor de uit Brussel afkomstige Amsterdamse boekhandelaars 
Jean Commelin (Joannes Commelinus) een paralleluitgave waarin steeds 
op de linkerpagina de Franse psalmen en op de rechterpagina de vertaling 
van Dathenus staan afgedrukt.135

130.  Zie TB, nr. 4176; NB, nr. 4298. Deze uitgave in octavo is bekend vanuit Isaac le Longs 
Bibliotheca selectissima, sive catalogus librorum (...) / Een uitgezochte bibliotheeck van de 
allerraarste boecken (...), Amsterdam, Salomon Schouten, 1744, 101 (nr. 1214), die meldt: ‘De 
Psalmen Davids, als vooren, geheel op Noten, mitsgaders eenige Liederen Lutheri en andere. 
Leeuwarden, by Peter Hendricksoon van Campen, door Costen van de Staaten van Vrieslandt. 
1586. in 8. Seer Raar’. Zie over dit psalmboek verder: Luth, Daer wert, 78.
131.  In mijn bibliografie heb ik in 1590 twee psalmenuitgaven onderscheiden, die van elkaar 
verschillen: één in Delft en één in Leiden. De andere zijn identiek aan de Delftse uitgave. Zie de 
opmerking bij FH: Bib/Dath 1590b.
132.  Opnieuw onderscheidde ik alleen een Leidse en een Delftse psalmenuitgave. Zie FH: Bib/
Dath 1596a tot en met Bib/Dath 1596d. De Leidse variant, die overigens ook door boekverkoper 
Laurens Jacobszoon in Amsterdam werd verkocht, is verzorgd door de Leidse predikant Petrus 
Hackius. Deze voorzag de Bijbeltekst van ‘seer schoone Annotatien’ ontleend aan de Bijbel van 
Genève. Zie Dathenus 1596c. 
133.  In totaal gaat het om zeven Biblia-uitgaven waarin de psalmen voorkomen: vier in kwarto 
(Dathenus 1590a, 1590b, 1596b en 1596c) en drie in octavo (Dathenus 1589a, 1597a en 1599a). 
Daarnaast is er de octavo-editie Dathenus 1591a, waarbij het niet duidelijk is van welk geheel de 
psalmen deel uitmaakten.
134.  TB, nr. 4213; NB, nr. 4316. Op de titelpagina prijkt de plaatsnaam La Rochelle. 
135.  Dathenus 1594b. In Bibliotheca selectissima, 103 (nr. 1229) noemt Le Long een 
dubbeluitgave met de Franse en Nederlandse psalmen die in 1594 in Amsterdam is verschenen, 
die echter al in 1590 in Haarlem bij Gillis Rooman zou zijn gedrukt, ‘ten dienst der nieuwe 
Gereformeerde Gemeente te Stade’. Vgl. Kort historisch verhaal, van den eersten oorsprong 
der Nederlandschen gereformeerden kerken onder ’t kruys; beneffens alle derselver leer- en 
dienstboeken (...) door Isaac le Long, Amsterdam, weduwe S. Schouten, 1751, 130, waar Le Long 
er nog aan toevoegt dat de gemeente in Stade onlangs door Petrus Dathenus zelf is gesticht, 
‘gelyk uit de Voorreeden blykt’. Het lijkt hier om een andere uitgave te gaan dan de editie van 
Gillis van den Rade. De gereformeerde gemeente in het Noord-Duitse Stade ontstond in 1577 
door het werk van Johannes Bollius. Dathenus verbleef tussen 1585 en 1587 een korte periode 
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Een laatste bijzonderheid in deze 
periode is het verschijnsel dat er 
uitgaven verschijnen waarin niet 
alleen bij de eerste strofe van een 
psalm de melodie is genoteerd, maar 
bij elke strofe. De bovengenoemde 
verloren gegane editie uit 1586 
van Peter Hendricksz van Campen 
te Leeuwarden moet volgens de 
titel de psalmen ‘geheel op Noten’ 
hebben bevat.136 In 1598 verschijnt 
bij Cornelis Claesz in Amsterdam 
een editie van Dathenus’ psal-
men ‘gheheel op Musijcks noten 
ghestelt’ en opnieuw gecorrigeerd 
door David Mostart, voorzanger in 
de Amsterdamse Nieuwe Kerk.137 
De drukker meldt dat hij deze uit-
gave verzorgd heeft om de orde 
en stichting tijdens het zingen te 
bevorderen.138 Mostart schrijft 

in Stade. Welke rol hij precies in die gemeente gespeeld heeft, is onduidelijk. Zie Ruys, Petrus 
Dathenus, 207, n. 4.
136.  Volgens Le Long in zijn Kort historisch verhaal, 130 staat het verschijnen van dit 
psalmboek (‘geheel op Noten’) in verband met het feit dat het ‘in den beginne der Reformatie veel 
moeite gekost heeft, om de Psalmen ordentelyk naar ’t Muzyk te doen zingen’. De Staten van 
Friesland zouden met het oog op de verbetering van die situatie in 1586 dit psalmboek hebben 
laten drukken.
137.  Dathenus 1598c. Deze uitgave bevindt zich in Straatsburg BNU. In het onderzoek is er 
echter van uitgegaan dat deze editie verloren was. Zie J.I. Doedes, ‘David Mostart, openbaar 
notaris te Amsterdam, als verbeteraar van het hervormd kerkgezang herdacht’, StWV 10 
(1873) 339-410, die alleen een heruitgave uit 1614 bezat. Vgl. Luth, Daer wert, 90-92, 162-168, 
die uitgebreid over de muzieknotatie van Mostart schrijft, maar zich eveneens baseert op de 
heruitgave uit 1614. Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 10 noot 8 stelt ten 
onrechte dat het oudst bewaarde psalmboek geheel op noten de editie uit 1614 is, omdat van 
eerdere uitgaven die door Mostart zijn gecorrigeerd geen exemplaren bewaard zijn gebleven. 
Overigens schrijft Mostart in het woord vooraf dat dit de tweede uitgave van Cornelis Claesz is 
waarin alle strofen van de psalmen een melodie hebben. Ook de drukker zelf schrijft dat hij de 
psalmen ‘wederom’ helemaal op noten heeft gedrukt. Over die eerste uitgave van Cornelis Claesz 
is niets bekend.
138.  ‘(...), op dat die schoone Lofsangen naer verdienste harer weerdicheyt ende gewichticheyt 
mit alle goede ordre stichtelijk inde vergaderinge der Christgeloovigen mochten gesongen 
werden’. Daarom heeft Cornelis Claesz er ook voor gezorgd dat de juiste woorden onder de juiste 
noten staan, ‘’twelck alles gedaen is, omme alle desordre die daer uyt mochte rijsen, voor te 
comen: ende op datmen door te cort of te lange de woorden te lesen, niet behoeve de wijse ofte 
sangh daer nae te dwingen ende te trecken, tot groote confusie ende verwerringe des selfs’.

Afbeelding III.3.1.1: Titelpagina van Dathenus 
1598c.
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aan de bestuurders van de stad Amsterdam dat hij in deze uitgave de 
muziek heeft gecorrigeerd omdat er in het psalmzingen van de gemeente 
veel fouten zijn geslopen. Ook de ‘Corte en lichte onderwijsingen vande 
grontregelen der Musijcke’ die zijn opgenomen hebben als doel meer 
inzicht in de muziek te geven en zodoende het zingen te verbeteren. 
Vervolgens wordt een zeer uitgebreide ‘Tsamensprekinge van vier perso-
nen’ afgedrukt over ‘het misbruyck der wijsen ende singen der Psalmen, 
ende de verbeteringen van dien’.139 

In de meeste psalmboekuitgaven in deze periode wordt iedere psalm 
voorafgegaan door een korte samenvatting (‘Argument’). Vaak staat ook 
de Bijbeltekst weer in de marge. Het gebruik om iedere psalm met een 
gebed af te sluiten, lijkt in deze periode echter verdwenen te zijn. Met de 
voorreden en registers die vanouds in het psalmboek stonden wordt vrij 
omgesprongen. Met name als het psalmboek bibliografisch geen zelfstan-
dige eenheid is, maar deel uitmaakt van een Nieuwe Testament of een 
Biblia, worden de voorreden weggelaten en alleen de registers met de 
eerste psalmregels en de psalmen die eenzelfde melodie hebben, opge-
nomen.140 De tafelgebeden op rijm die we eerder al twee keer tegenkwa-
men,141 verschijnen in deze periode nog één keer.142 Ook wordt in één edi-
tie nog een ‘Kalender tot desen tegenwoordige jaren 1589’ afgedrukt.143

III.3.2 De gezangen
Als het gaat om de collectie gezangen die in elke psalmboekeditie wordt 
opgenomen, zet de situatie die we rond 1585 zagen zich door. Niet alleen 
de zeven gezangen van het eerste uur, maar ook het GelUt en de twee 

139.  De ‘onderwijsingen vande grontregelen der Musijcke’ beslaan elf folio’s. De daaropvolgende 
‘Tsamensprekinge’, waarin Amusus (de a-muzikale), Misomusus (de muziekhater), Philomusus 
(de muziekliefhebber) en Phonascus (de voorzanger) op rijm met elkaar in gesprek zijn, telt 26 
folio’s, inclusief een groot aantal voorbeelden met muzieknotatie van psalmregels die verkeerd 
gezongen worden. Voor ons onderzoek is interessant dat ook drie gezangen worden genoemd 
waarvan regels fout gezongen worden: de LM (regel 5), de LZ (regel 9) en het GelUt (regel 9).
140.  De plaats waar de registers worden gezet kan ook verschillen. Een paar voorbeelden: 
Dathenus 1587a, een kwarto-uitgave van de psalmen, bijgebonden achter een Biblia, heeft geen 
voorreden; voorafgaand aan Psalm 1 is alleen het register met eerste psalmregels opgenomen. 
Dathenus 1590a, ook een kwarto-uitgave, is bibliografisch onderdeel van een Biblia. Voorafgaand 
aan Psalm 1 staan de registers van de eerste psalmregels en dezelfde melodieën. Helemaal achter 
in het psalmboek, na de formulieren, staat het register met psalmen voor bepaalde gelegenheden. 
Dathenus 1591a (in octavo) is onderdeel geweest van een grotere bibliografische eenheid. Hierin 
zijn na de gezangen drie registers opgenomen (eerste regels, zelfde melodieën en psalmen bij 
bepaalde gelegenheden).
141.  Dathenus 1567d en 1579c.
142.  Dathenus 1591c. De twee gedichten zijn direct na het laatste gezang (GelUt) en vóór de 
registers afgedrukt, als waren het twee gezangen.
143.  Dathenus 1599a.
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maaltijdliederen, die slechts één keer ontbreken,144 behoren tot het stan-
daardrepertoire. 

De Hymne heeft als enige nog een iets andere status. Twee keer wordt 
het lied niet opgenomen,145 één keer staat het nog bij de registers vóór 
Psalm 1.146 Het is ook het enige gezang dat in de meeste gevallen nog 
altijd zonder melodie wordt afgedrukt. De uitgave van Claesz en Mostart 
uit 1598 breekt echter met die traditie. De negen gezangen in deze uit-
gave worden anders behandeld dan de psalmen – alleen de eerste strofe 
krijgt een melodie –, maar het vernieuwende is dat hier voor het eerst bij 
de Hymne een melodie wordt genoteerd. Vooralsnog blijft dit de enige 
uitgave waarin dit gebeurt. Het zal nog enkele decennia duren voordat 
bij de Hymne standaard een melodie wordt afgedrukt. Ook vernieuwend 
is dat in deze uitgave de Hymne voor het eerst de aanduiding ‘Ofte avont 
Ghebet’ krijgt. Ook dat zal later standaard worden.

Wat betreft het aantal gezangen – dat in deze periode varieert van 
negen tot elf – is er één uitzondering: de paralleleditie uit 1594 waarin 
de Franse en de Nederlandse psalmen naast elkaar staan.147 Deze uitgave 
bevat slechts twee gezangen: de TG en de LS, die zijn afgedrukt naast 
de Franse ‘Les Commandemens de Dieu’ respectievelijk ‘Le Cantique de 
Simeon’.148 In het psalmboek wordt deze keuze niet toegelicht, maar de 
gedachte zal zijn dat het Geneefse Psalter van 1562 alleen deze twee ge-
zangen achter de psalmen had staan. 

De (meestal) elf gezangen hebben een vaste volgorde: na de eerste ze-
ven komen de twee maaltijdliederen, vervolgens het GelUt en als afslui-
ting de Hymne. Uitzondering is de uitgave van Claesz en Mostart uit 
1598:149 hierin wordt het GelUt naar voren gehaald en vóór het GvdP 
gezet. Deze plaatsing van dit lied zal in de zeventiende eeuw standaard 
worden. Een aantal keer wordt bij de eerste zes gezangen de (Bijbel)tekst 
waarop het gezang is gebaseerd in de kantlijn afgedrukt.150 Het gebed van 
Marlorat na de TG keert nergens meer terug.

Het GoH heeft in deze periode altijd tien strofen. De cesuur in het 
Symb tussen regel 14 en 15, die zich in de vorige periode ontwikkelde, 

144.  Alleen in de bijzondere uitgave Dathenus 1598c ontbreken de maaltijdliederen.
145.  Dathenus 1591b en 1591c.
146.  Dathenus 1587a.
147.  Dathenus 1594b.
148.  Bij beide liederen heeft alleen de eerste strofe een melodie, die doorloopt van de 
linkerpagina naar de rechterpagina. De Franse en de Nederlandse teksten van strofe 1 staan 
onder elkaar onder de noten. De overige strofen staan op de linker- (Frans) dan wel de 
rechterpagina (Nederlands).
149.  Dathenus 1598c.
150.  Dit is het geval in de edities Dathenus 1586a, 1587b, 1591a, 1594a, 1595a en 1596a.
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blijft in stand. De twee maaltijdliederen hebben nu standaard de nieuwe 
melodie. Bij het GvdE wordt nog altijd gemeld dat het lied is ‘verduytscht 
door P.H.’. 

Samengevat in onderstaand overzicht ziet de periode 1585-1600 er als 
volgt uit:

TG LZ LM LS Sy
m
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Ex
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1586a 10 nm nm zm

1587a 10 nm nm zm/voor

1587b 10 nm nm zm

1589a 10 nm nm zm

1590a 10 nm nm zm

1590b 10 nm nm zm

1591a 10 nm nm zm

1591b 10 nm nm

1591c 10 nm nm

1591d 10 nm nm zm

1594a 10 nm nm zm

1594b

1595a 10 nm nm zm

1596a 10 nm nm zm

1596b 10 nm nm zm

1596c 10 nm nm zm

1597a 10 nm nm zm

1598a 10 nm nm zm

1598b 10 nm nm zm

1598c 10

1599a 10 nm nm zm

1599b 10 nm nm zm

1599c 10 nm nm zm

10 = aantal strofen; nm = nieuwe melodie; zm = zonder melodie; voor = Hymne voor psalmen

Tabel III.3.2.1: Gezangen in edities Dathenus 1585-1600.
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III.4 De periode 1600-1648

III.4.1 De psalmboeken
De situatie van de Nederlanden in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw wordt gekenmerkt door grote veranderingen.151 Nog altijd duurt de 
Opstand voort, zij het dat er tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) 
een wapenstilstand is. Pas in 1648 wordt de Vrede van Münster getekend. 
De Republiek slaat in deze periode haar vleugels internationaal uit, onder 
andere gesymboliseerd in de oprichting van de Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie (1602) en de West-Indische Compagnie (1621). Amsterdam 
groeit uit tot een internationale handelsmetropool. Kerkelijk zijn er de 
godsdiensttwisten tussen de remonstranten en de contraremonstranten, 
met als politieke tegenhanger de twist tussen Maurits en Oldenbarnevelt. 
In het verlengde daarvan vindt in 1618-1619 de nationale synode van 
Dordrecht plaats, waar het bestuur en de inrichting van de Gereformeerde 
Kerk worden geregeld. Van groot belang is het besluit om te komen tot 
een nieuwe vertaling van de Bijbel, hetgeen uitmondt in het project van 
de Statenvertaling, die in 1637 in druk verschijnt. Over de kerkzang 
besluit de synode dat in lijn met eerdere bepalingen binnen de eredienst 
slechts ruimte is voor de 150 psalmen en de eerste zeven gezangen uit 
Dathenus’ psalmboek.152 

Uit de periode 1600-1648 heb ik 55 edities geraadpleegd.153 In de 
meeste gevallen gaat het om psalmboeken die een zelfstandige biblio-
grafische eenheid zijn, maar vaak wel zijn bijgebonden achter een Biblia 
of Nieuwe Testament; vanaf 1637 is dat de nieuwe Statenvertaling. In 
zeven gevallen zijn de psalmen onderdeel van een Biblia.154 Bijna de 
helft van het aantal uitgaven is in het handzame octavo-formaat.155 
Vrijwel alle psalmboekuitgaven in deze periode verschijnen in Holland 
en Zeeland. De steden Amsterdam, Leiden en Dordrecht scoren – in 

151.  Zie voor deze periode o.a. Van Deursen, De last van veel geluk, 170-263; Selderhuis, 
Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 363-501.
152.  Zie in het volgende hoofdstuk paragraaf IV.2.1.
153.  Ik wijs er ten overvloede nog eens op dat ik vanaf 1600 het streven naar volledigheid heb 
losgelaten. Daarom verwijs ik vanaf nu soms naar edities die ik niet gezien heb. De bibliografie 
van FH was daarbij de belangrijkste leidraad.
154.  Dathenus 1608a, 1609a, 1614c, 1614d, 1628a, 1631a en 1638a. De laatste editie betreft een 
uitgave van de Statenvertaling met psalmen. Vgl. FH, 57-147, waar uit de periode 1600-1648 86 
edities van Dathenus’ psalmboek uit binnen- en buitenlandse bibliotheken zijn weergegeven, 
waarvan twee keer als onderdeel van een Nieuwe Testament en 23 keer als onderdeel van een 
Biblia.
155.  De 55 uitgaven komen uit in folio (1 keer), kwarto (14), octavo (26), duodecimo (5), sedecimo 
(4). In het zeer kleine formaat 240 verschijnen vier edities. Eén uitgave, een teksteditie zonder 
muziek, komt uit in het zeer kleine formaat 320. 
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deze volgorde – het hoogst met 
het aantal edities.156 Paulus 
Aertsz van Ravensteyn is on-
der de drukkers de meest ac-
tieve als het gaat om Bijbels en 
psalmboeken. In 1614 verschijnt 
te Amsterdam zijn eerste Biblia 
met psalmen. Met het oog op de 
druk van de Statenvertaling ver-
huist Ravensteyn naar Leiden. 
Hij heeft tot 1647 het privilege op 
het drukken van de Statenbijbel, 
waarna hij weer terugkeert naar 
Amsterdam.157

Een aantal psalmboekuit-
gaven valt op. In 1617 geeft de 
Leidse drukker Lowijs Elzevier 
de psalmen van Marnix van Sint-
Aldegonde postuum nog een keer 
uit, mét de correcties die de dich-
ter na de laatste uitgave van 1591 

zelf aanbracht. Elzevier plaatst echter naast elke psalm ook de versie 
van Dathenus, ‘om beyde de dichten te mogen vergelijcken, ende singen 
het een of het ander, nae eens ygelijcx behagen’, aldus de titelpagina.158 
Wellicht wil Elzevier de psalmen van Marnix vlak voor de komende nati-
onale synode nog een kans geven op kerkelijke invoering.159

Ook de Franse psalmen van Marot en De Bèze blijven in trek. In 1600 
brengt Bruyn Harmansz Schinckel te Delft opnieuw een uitgave van 
deze psalmen op de markt.160 In 1602 geven Jan Paedts Jacobsz. en Jan 
Bouwensz. in Leiden een dubbeluitgave in klein formaat uit: de Franse 

156.  De 55 psalmboekedities verschijnen in volgorde van aantallen in Amsterdam (19), Leiden 
(16), Dordrecht (9), Den Haag (2), Middelburg (2), Arnhem (1), Alkmaar (1), Emden (1), Haarlem 
(1), Hoorn (1), Gouda (1) en Utrecht (1).
157.  Van de 55 edities zijn er dertien van Ravesteyn: vier uit Amsterdam en negen uit Leiden.
158.  Dathenus 1617b. In 1646 verschijnen deze psalmen van Marnix nog een keer in Leiden, nu 
bij Ravesteyn, maar zonder de psalmen van Dathenus. Zie FH: Marnix 1646. 
159.  Ik wijs erop dat er in deze periode ook psalmboekuitgaven verschijnen waarin naast de 
psalmen van Dathenus in de kantlijn de vertaling van de onberijmde psalmen uit het Hebreeuws 
van Marnix van Sint-Aldegonde staat afgedrukt. Zie Dathenus 1617a en 1621a. Vgl. Rasch, 
Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 19, die ten onrechte stelt dat in de marge de 
psalmberijming van Marnix staat afgedrukt.
160.  Zie de vorige paragraaf voor de uitgave uit 1592.

Afbeelding III.4.1.1: Titelpagina van de dubbel-
uitgave Dathenus 1617b.
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psalmen en Dathenus’ psalmboek 
achter elkaar in één band.161 Ook 
de paralleleditie uit 1594 waarin 
de psalmen van Marot en De Bèze 
naast de psalmen van Dathenus 
staan, krijgt een vervolg: in 1612 
geeft Jan Paedts ook zo’n editie 
uit, waarna er in 1619 een herdruk 
volgt.162 In 1635 drukt Paulus 
Ravesteyn maar liefst drie versies 
van deze paralleluitgave, die in 
Amsterdam, Leiden en Den Haag 
verschijnen.163

Binnen doopsgezinde kring 
nemen, onder invloed van de lei-
der van de Waterlanders Hans de 
Ries (1553-1638), de psalmen van 
Dathenus een steeds belangrijker 
plaats in. Als in 1618 in Hoorn 
een nieuwe versie van De Ries’ 
‘Lietboeck’ uit 1582 op de markt 
wordt gebracht, is ook de complete 
berijming van Dathenus opgeno-
men: ‘Om in de vergaderinge der gheloovighen (na gheleghentheydt) 
met aendachtigher herten, voor Godt, ghesonghen te werden’.164 In deze 
periode verschijnt nog drie keer een heruitgave van dit doopsgezinde ge-
zangboek: in 1624, 1640 en 1643.165

Bij Andries Clouck in Leiden verschijnt in 1620 een speciale uitgave.166 
Aan de teksten van Dathenus’ psalmen zijn de eenvoudige homofone 
zettingen van de in 1572 vermoorde componist Claude Goudimel toege-

161.  Dathenus 1602a.
162.  Zie voor de uitgave uit 1612: FH: Dath/MarotB 1612. Voor de uitgave uit 1619: Dathenus 
1619a.
163.  Zie Dathenus 1635a en FH: Dath/MarotB 1635a-1635c. De uitgaven die in Leiden 
(voor David Jansz van Ilpendam) en Den Haag (voor Barent Langenesse) verschijnen, zijn 
waarschijnlijk titeluitgaven van de Ravensteyn-editie uit Leiden.
164.  Zie Dathenus 1618a. ‘Het boeck der gesangen’ opent met de psalmen en gezangen 
van Dathenus, waarna direct drie afdelingen liederen volgen. Een tweede afdeling bevat 
‘Schriftuerlijcke Lof-Sanghen’. Een derde afdeling biedt ‘Gheestelijcke Lieden’. Voor het 
‘Lietboeck’ van De Ries uit 1582, zie: FH: De Ries 1582.
165.  Zie FH: Dath/De Ries 1624, Dath/De Ries 1640 en Dath/De Ries 1643.
166.  Dathenus 1620a.

Afbeelding III.4.1.2: Titelpagina van de dubbel-
uitgave Dathenus 1619a.
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voegd. Elke eerste strofe staat voor 
vier partijen (superius, tenor, contra 
en bassus) afgedrukt, de volgende 
strofen hebben alleen de eenstem-
mige melodie. De zettingen van de 
Franse componist, die in 1565 in 
Genève verschenen, waren eerder 
al, in 1602, door de Delftse druk-
ker Bruyn Harmansz Schinckel in 
een koorboek op de markt gebracht, 
maar dan bij de oorspronkelijke 
Franse psalmen. Clouck combineert 
de zettingen nu met Dathenus’ 
psalmen, volgens het woord vooraf 
op advies van de ‘wijt-vermaerden 
ende in desen seer overtreffelic-
ken, ende const-rijcken Meester Jan 
Pieterssoon Sweelinck’. De uitgave 
is hoogstwaarschijnlijk niet voor de 
eredienst in de kerk, maar voor hui-
selijk gebruik bedoeld.167

In 1639 verschijnt bij Jacob van 
Biesen in Arnhem een Nederlands-

Duitse uitgave van de psalmen:168 op de linkerpagina staan Dathenus’ 
psalmen, rechts staan de psalmen van Ambrosius Lobwasser (1515-
1585), wiens vertaling van de Geneefse psalmen voor het eerst in 1573 
in Leipzig was verschenen. De psalmen van Lobwasser waren binnen 
de Republiek al in 1636 uitgeven door de Leidse drukker Jacob Marcus. 
Van Biesen brengt nu een paralleluitgave op de markt, ‘tot dienst van de 
Gemeynten daer beyde die Spraken ghebruyckt worden’. Het psalmboek, 
dat behalve de 150 Geneefse psalmen ook een afdeling met 57 psalmen en 
geestelijke liederen uit de lutherse traditie bevat, ‘gelijck die in de Landen 
van Cleve ende Duytschlandt geleert ende ghesongen werden’, is speci-
aal bedoeld voor het aan de Rijn gelegen hertogdom Kleef. Volgens de 

167.  Zie R.A. Rasch, ‘Opnieuw verrijkt. Muziek in de Noordelijke Nederlanden vóór en na 
1600’, in: André Klukhuhn (samenst.), De Eeuwwenden. Deel 3: Renaissance 1600. Kunst en 
Literatuur, Studium Generale reeks 9002 Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht 1990, 179-215, daar 
202-205. Vgl. Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 11. Zie over deze bundel en de 
vraag of er in Nederland meerstemmige gemeentezang is geweest: Luth, Daer wert, 206-208.
168.  Dathenus 1639c.

Afbeelding III.4.1.3: Titelpagina van Dathenus 
1620a.
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opdracht van Van Biesen aan de leden van de synode van Wesel in 1639 
heeft hij de uitgave verzorgd op verzoek van de synode die in 1638 in 
Emmerich werd gehouden.169

In 1639 verschijnt in Emden eveneens een speciale uitgave.170 Helwig 
Kallenbach drukt voor boekverkoper Cornelis Eericx een editie van 
Dathenus’ psalmen waarin ook een groot aantal liederen van Luther 
is opgenomen.171 De psalmen en de Lofzang van Zacharias zijn in het 
Nederlands, de overige 74 gezangen in een Nederduits dialect. Kallenbach 
staat met deze uitgave in een langere traditie waarin voor de gereformeer-
de gemeente van Emden uitgaven met Dathenus’ psalmen én lutherse 
gezangen worden uitgegeven, met het oog op gebruik in de eredienst.172

Zoals we in de vorige paragraaf zagen, verschijnen er al in de zestiende 
eeuw ten minste twee psalmboekuitgaven (in 1586 en 1598) ‘gheheel op 
Musijcks noten ghestelt’. Deze trend om niet alleen de eerste strofe maar 
alle strofen van een psalm te voorzien van een melodie, zet zich in de zeven-
tiende eeuw door. In 1614 verschijnt er in zowel Dordrecht als Amsterdam 
een dergelijke uitgave, die wordt gepresenteerd als een herziene uitgave van 
de editie van David Mostart.173 Vanaf circa 1630 gaan meer drukkers der-
gelijke uitgaven verzorgen174 en vanaf circa 1640 wordt het meer en meer 
gebruikelijk dat een psalmboek op deze manier wordt uitgegeven.175 
Had Mostart in 1598 de nieuwe uitgave van het psalmboek al aangegre-

169.  Zie Walter Hollweg, Geschichte der evangelischen Gesangbücher vom Niederrhein im 16.-
18. Jahrhundert, reproductie van de editie Gütersloh 1923, Hildesheim/New York 1971, 62-63, 
335-339. Vgl. Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 32, die ten onrechte schrijft 
dat de berijming van Lobwasser voor het eerst binnen de Republiek werd gedrukt in 1639. De 
Leidse uitgave uit 1636 bevindt zich in Amsterdam UBA.
170.  Dathenus 1639d.
171.  Zie FH: Dath/PsLeeder 1639.
172.  Zie Dathenus 1574a en de beschrijving in paragraaf III.2 hierboven. In Bibliotheca 
selectissima, 102-103, nr. 1227 noemt Le Long vergelijkbare uitgaven van Helwig Kallenbach 
uit 1629 en 1635. Vgl. over het gebruik van deze bundel in de eredienst de opmerking in FH: 
Dath/PsLeeder 1639, waar sprake is van de ‘lutherse eredienst’: ‘De gezangen en de bij het enig 
bekende ex. bijgebonden liturgica wijzen op gebruik binnen de lutherse eredienst, maar een 
verwijzing naar een precieze bestemming is in het boek niet te vinden.’ Vgl. echter Luth, Daer 
wert, 121 voor het gebruik van lutherse gezangen in de gereformeerde gemeente van Emden in 
de zeventiende eeuw.
173.  Zie Dathenus 1614b en 1614e. De editie die in Amsterdam verschijnt is een titeluitgave van 
de Dordtse uitgave van Jacob Canin. Canin meldt dat deze uitgave is gedrukt naar het voorbeeld 
van de editie die in 1613 bij Jan Evertsz. Cloppenburch te Amsterdam is verschenen. Van die 
uitgave zijn echter geen exemplaren bekend. Vgl. FH: Dath 1614b en Dath 1614d.
174.  Zie voor een aantal van deze uitgaven: FH: Dath 1629b (Amsterdam, Paulus Aertsz van 
Ravesteyn), Dath 1634a (Leeuwarden, Dirck Albertsz.), Dath 1635a (Haarlem/Amsterdam, 
Thomas Fonteyn voor Abraham Jansz. de Wees) en Dath 1635b (Amsterdam, Nicolaes van 
Ravesteyn). Paulus Aertsz van Ravesteyn geeft in 1638 ook in Leiden een dergelijk psalmboek 
uit: Dathenus 1638b.
175.  Zie Dathenus 1639b, 1642a, 1643b, 1643c, 1645a en 1646b.
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pen om allerlei fouten in de muziek(notatie) te verbeteren, ook anderen 
zetten zich in deze periode aan een muzikale correctie van het psalmboek. 
Zo deelt de Amsterdamse musicus-boekdrukker Joan. Pietersz. in 1621 in 
een psalmboek dat in Amsterdam verschijnt mee dat hij het hele psalm-
boek is doorgegaan op zoek naar fouten in de notatie van de melodieën.176 
Later verschijnt de naam van deze musicus zelfs op de titelpagina: ‘Van 
nieus over-ghesien, ende ghecorrigeert door IAN PIETERSZ Musicijn’.177 
Ook op een andere manier wordt aan de muzikale kant van het psalmboek 
een impuls gegeven: in een kwarto-uitgave uit 1639 is een uitvoerige 
‘Korte onderwijsinghe (...) om dese Davids Psalmen wel te konnen sing-
hen’ afgedrukt. Daarbij worden ook een vierstemmige canon bij Psalm 66 
en vierstemmige zettingen van de Psalmen 23 en 128 gegeven, allemaal 
bedoeld om het zingen te verbeteren.178

III.4.2 De gezangen
Als het gaat om de gezangen die in de periode 1600-1648 in de psalm-
boeken van Dathenus worden opgenomen, zet de lijn die zich in de zes-
tiende eeuw ontwikkelde op de meeste punten door. De zeven gezangen 
die al vanaf het begin van Dathenus’ psalmboek meegaan worden in de 
eerste vier decennia altijd opgenomen – met als uitzondering de bijzon-
dere Frans-Nederlandse paralleluitgaven, die net als in 1594 slechts twee 
gezangen bevatten.179 

Rond 1640 begint echter ten aanzien van het vaste zevental een kleine 
verandering op te treden. Het Symb wordt een aantal keren weggelaten: 
in de 55 onderzochte edities is dit gezang zes keer niet opgenomen.180 
Wellicht heeft dit te maken met een andere ontwikkeling: terwijl de ge-
bruikelijke volgorde van de gezangen is dat het GelUt pas na het GvdP 

176.  Zie Dathenus 1621b.
177.  Voor het eerst in 1638. Zie FH: Dath 1638c. Vgl. Dathenus 1639b: ‘ende nu wederom op een 
nieuw met groote neerstigheyt over-sien, ende gecorrigeert door Ian Pietersz. Boeck-drucker 
ende Musicien’. Het is niet duidelijk wie deze Jan Pietersz. is. Dat het om Sweelinck zou gaan, 
ligt niet voor de hand. Er is geen enkele aanwijzing dat deze componist ook boekdrukker zou 
zijn geweest. Bovendien overleed Sweelinck al in oktober 1621. De STCN identificeert hem 
als ‘Jan Pietersz. Beeldhouwer (ca. 1603-ca. 1665)’. Het is de vraag of dat juist is. Zie over de 
ziekentrooster Jan Pietersz. Beelthouwer (1603-ca. 1669) BLGNP 1 (1978) 254. Zie over de 
correcties in de muzieknotatie uitvoerig Luth, Daer wert, 162-177. 
178.  Zie Dathenus 1639b. Volgens Rasch Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 19 is 
de vierstemmige muziek in de uitgave van Everhard Cloppenburgh uit 1639 van de hand van 
musicus-boekdrukker Jan Pietersz. Vgl. FH: Dath 1639a, waar hetzelfde wordt gesteld. Ik wijs 
erop dat in 1645 in Utrecht een uitgave verschijnt (Dathenus 1645a) met een uitleg van de 
muziek van de hand van de Utrechtse voorzanger mr. Steven van der Helm waarin dezelfde 
vierstemmige muziek is opgenomen. 
179.  Dathenus 1619a en 1635a.
180.  Dathenus 1639b, 1639c, 1639d, 1643c, 1645a en 1646b.
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en – indien aanwezig – na de maaltijdliederen komt, wordt dit gezang 
een aantal keer naar voren gehaald en vóór het GvdP gezet; iets wat we 
al tegenkwamen in de uitgave van Claesz en Mostart uit 1598.181 Het 
lijkt erop dat het GelUt het qua populariteit wint van het Symb. Als het 
laatste gezang wordt weggelaten, staat de variant van Utenhove dan ook 
op die plaats.182 In de edities waarin bij de eerste zes gezangen de (Bijbel)
tekst in de marge staat,183 krijgt in twee gevallen het GelUt nu de tekst 
van het Apostolicum in de kantlijn.184 Als het gaat om de volgorde van 
de gezangen, valt nog één ding op: in drie edities worden de LZ en de LM 
omgedraaid: eerst de LM, dan de LZ.185 Waarschijnlijk is de gedachte dat 
in het Lukasevangelie ook eerst het lied van Maria (1:46-55) en dan dat 
van Zacharias (1:68-79) wordt weergegeven. In latere edities zal dit de 
standaardvolgorde worden.

Ook ten aanzien van de Hymne is er in deze periode sprake van een 
ontwikkeling. In vrijwel alle gevallen wordt dit gezang opgenomen,186 
aanvankelijk nog steeds zonder melodie. In de beide uitgaven uit 1614 
waarin bij de psalmen bij álle strofen de melodie is afgedrukt, krijgt de 
Hymne echter wél een melodie, net als in de editie van Claesz en Mostart 
uit 1598 al was gebeurd.187 In de edities die tot 1638 verschijnen komt de 
melodie vervolgens nog een paar keer voor,188 terwijl vanaf 1638 in vrij-
wel iedere editie de melodie bij de Hymne wordt afgedrukt.189 Een andere 
ontwikkeling is dat bij de Hymne vanaf 1615 de aanduiding verschijnt 
dat het lied te zingen is op de melodie van Psalm 100.190 Vanaf 1638 wordt 
deze wijsaanduiding vrijwel standaard opgenomen.191 Het gegeven dat de 
Hymne ook als ‘Avont Gebedt’ kan worden aangeduid, zagen we al in de 
uitgave van Claesz en Mostart uit 1598. Ook dat gebruik raakt in deze pe-
riode ingeburgerd: de eerste keer dat dat voorkomt is (opnieuw) in 1614. 

181.  Zie Dathenus 1598c. In de zeventiende eeuw komt het voor in 1614b, 1614e en 1620a, en 
vervolgens ook in 1638b, 1639b, 1639d, 1642a, 1643b, 1643c, 1643d, 1645a en 1646b.
182.  Behalve in Dathenus 1639c. Zie hieronder. In Dathenus 1639d wordt een heel andere 
volgorde gehanteerd. Zie hieronder.
183.  In 22 van de 55 edities is dat het geval. Vanaf 1639 is dat de tekst van de Statenvertaling. 
Twee keer (Dathenus 1617a en 1621a) staat de vertaling van Marnix van Sint-Aldegonde in de 
kantlijn.
184.  Dathenus 1643c en 1646b.
185.  Dathenus 1639b, 1643c en 1645a.
186.  Uitzonderingen zijn Dathenus 1610a, 1614c en 1621b.
187.  Dathenus 1614b en 1614e. Vgl. Dathenus 1598c.
188.  Dathenus 1617b, 1618a, 1620a, 1628a en 1631a.
189.  Uitzonderingen zijn Dathenus 1639d en 1646a. In Dathenus 1643e heeft geen enkel gezang 
een melodie.
190.  ‘Op de wijse vanden C. Psalm’. Zo in Dathenus 1615a, 1617a, 1621a, 1628a en 1631a.
191.  Alleen in Dathenus 1639d en 1646a ontbreekt deze aanduiding.
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Vanaf 1638 gebeurt het regelmatig.192 
Het GvdP ondergaat in deze periode een verandering met betrekking 

tot de melodienotatie. Vanaf de eerste uitgave van Dathenus’ psalmboek 
in 1566 is de melodie van dit lied altijd isometrisch genoteerd. De oudst 
bekende versies van dit lied uit de psalmboekjes van Utenhove hadden 
echter wél een ritmische notatie. Hier lijkt men in de zeventiende eeuw 
op terug te grijpen, want in de psalmboeken verschijnt deze ritmische 
melodie. Dit gebeurt voor het eerst in uitgaven uit 1639 en komt vervol-
gens regelmatig voor.193

Hierboven is al gewezen op de uitgaven waarin bij alle strofen van 
elke psalm een melodie is genoteerd. Opvallend is hoe in deze uitgaven de 
gezangen worden behandeld. In een aantal gevallen krijgt namelijk bij de 
gezangen alleen de eerste strofe een melodie.194 In andere uitgaven echter 
worden de gezangen hetzelfde behandeld als de psalmen.195 Daarnaast 
zijn er twee edities waarin binnen de gezangen onderscheid wordt ge-
maakt, waarbij de TG en de LS een voorkeursbehandeling krijgen.196 Bij 
de editie uit 1620 waarin de vierstemmige zettingen van Goudimel wor-
den gecombineerd met Dathenus’ psalmen, ligt het nog anders: zes ge-
zangen krijgen een zetting bij de eerste strofe, de andere drie niet.197

In de 55 onderzochte edities uit deze periode ontbreken opmerkelijk 
vaak de beide maaltijdliederen: in 25 normale edities komen deze gezan-
gen niet voor.198 De reden daarvan is moeilijk te achterhalen. Misschien 

192.  Zie Dathenus 1614b en 1614e. Vervolgens ook in Dathenus 1618a en 1620a. Vanaf 1638 
vaker: in tien van de twintig gevallen. In Dathenus 1639d wordt de Hymne aangeduid als 
‘Avendgesäng’. 
193.  In Dathenus 1639a en 1639b komt de ritmische notatie voor. In de periode tot 1648 komt 
deze notatie in totaal twaalf keer voor. Zie over het GvdP bij Utenhove en Dathenus paragraaf 
VI.8.
194.  Zo in Dathenus 1614b, 1614e, 1638b, 1642a, 1643d en 1645b.
195.  Zo in Dathenus 1639b, 1643c, 1645a, 1645b en 1646b. Vergelijk FH: Dath 1638c voor een 
uitgave van Jan Fredericksz Stam te Amsterdam waarbij in de titel vermeld staat dat ook bij 
de gezangen alle strofen een melodie hebben gekregen: ‘De CL psalmen Davids (...). Geheel op 
Musijck-Noten ghestelt, (als mede de Lof-sangen.). Van nieus over-ghesien (...)’.
196.  In Dathenus 1642a hebben alleen bij de LS beide strofen een melodie. In Dathenus 
1643b krijgen alleen bij de TG en de LS alle strofen een melodie. Mogelijk heeft deze 
‘voorkeursbehandeling’ van de TG en de LS te maken met het feit dat deze gezangen ook in het 
Franse psalter stonden.
197.  Zie Dathenus 1620a. TG, LZ, LM, LS, GoH en de Hymne hebben een vierstemmige zetting 
bij de eerste strofe. De andere strofen hebben geen melodie, met uitzondering van de tweede 
strofe van de LS. Het Symb, het GvdP en het GelUt hebben een eenstemmige melodienotatie, bij 
de laatste bij alle vier de strofen. De vraag is waar de vierstemmige zettingen bij ZL, LM, GoH 
en de Hymne vandaan komen. De oorspronkelijke Franse editie van Goudimel heeft alleen de TG 
en de LS. Volgens Rasch, ‘Opnieuw verrijkt’, 205 heeft uitgever Clouck de overige vier zettingen 
toegevoegd, ‘maar deze uitermate knullige zettingen kunnen in geen enkel opzicht zelfs maar in 
de schaduw staan van Goudimels kwalitatief inderdaad zeer goede zettingen’.
198.  ‘Normaal’ is in dit geval een editie waarin de (meeste) andere gezangen wel staan.
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speelt een rol dat tijdens de nationale synode van Dordrecht van 1618-
1619 opnieuw is uitgesproken dat alleen de eerste zeven gezangen legi-
tiem zijn.199 Dat kan drukkers ertoe hebben gebracht de andere gezangen 
– en misschien wel als eerste de gezangen die waarschijnlijk toch met 
name in huiselijke kring werden gebruikt – achterwege te laten.200 Dat 
zou bijvoorbeeld zichtbaar kunnen zijn in de uitgaven die als kerkboek 
zijn bedoeld: de kwarto-uitgaven. In deze periode zijn veertien edities in 
dit formaat uitgegeven. Het lijkt inderdaad aanvankelijk een trend om 
de maaltijdliederen in deze kwarto-uitgaven weg te laten: tot 1639 zijn 
er maar twee edities in dit formaat die de maaltijdliederen hebben, te-
genover vijf edities waarin ze ontbreken.201 Vanaf 1639 –de synode van 
Dordrecht is dan alweer twintig jaar geleden– wordt die lijn doorbroken: 
van de zeven kwarto-uitgaven in de periode 1639-1648 missen er slechts 
twee de maaltijdliederen (en overigens ook het Symb), terwijl vijf edities 
de gezangen wel hebben.202

De volgende vraag is of er tussen de drukkers verschillen zijn aan te 
wijzen. Zijn er wellicht drukkers die standaard de maaltijdliederen weg-
laten omdat het volgens de kerkleiding niet de bedoeling is dat die in de 
kerk worden gezongen? Misschien is het hernieuwde synode besluit terug 
te zien in de vier uitgaven van de Dordtse drukker Nicolaes Vincenten. 
In 1614 geeft hij nog een editie uit met elf gezangen, daarna niet meer.203 
Ook Canin in Dordrecht geeft eerst twee edities uit met elf gezangen 
en daarna een editie met negen gezangen, maar dat is nog vóór de sy-
node.204 De grootste speler op de drukkersmarkt in deze periode, Paulus 

199.  Zie hierover uitgebreid in paragraaf IV.2.1.
200.  Overigens verschijnen in deze periode nog twee keer de maaltijdliederen op rijm die 
we eerder ook al tegenkwamen. In Dathenus 1610a en 1621b staan ze direct achter het laatste 
gezang, het GelUt. Ik wijs nog op een opmerkelijk detail. Bij ‘Een Ghebedt voor den Eten’ staat 
in vrijwel alle psalmboeken de toevoeging ‘Verduytscht door P. H.’. Nergens worden die initialen 
verduidelijkt, behalve in Dathenus 1615a. Daar is ervan gemaakt: ‘verduytscht door Pet. Dath.’. 
Dat zal op een misverstand berusten, want er zijn geen aanwijzingen dat Dathenus zelf dit lied 
heeft vertaald.
201.  De maaltijdliederen staan wél in Dathenus 1613a en 1615a, maar ontbreken in Dathenus 
1610b, 1622a, 1629a, 1630a en 1633a.
202.  Dathenus 1639b en 1645a hebben noch maaltijdliederen noch Symb. Dathenus 1639a, 
1643a, 1644a, 1644b en 1645c hebben wel alle gezangen. Het ontbreken van de maaltijdliederen 
in de psalmboeken kan ook te maken hebben met een ander gegeven dat we uit de eerste helft van 
de zeventiende eeuw kennen: de psalmboeken van de gewone man werden in de kerk bewaard. 
Dat schrijft tenminste de Drentse predikant Patroclus Römeling in 1631: van ‘elck Gelitmaet’ 
moet het psalmboek ‘achter de banck’, tot de volgende dienst. Zie Luth, Daer wert, 148, 424. Als 
de maaltijdliederen gezien werden als bedoeld voor gebruik thuis, hoeven ze niet afgedrukt te 
worden in psalmboeken die alleen in de kerk gebruikt worden, zo zou de gedachte kunnen zijn.
203.  Dathenus 1613b, 1622a en 1630a hebben negen gezangen.
204.  Dathenus 1607a en 1609a tellen elf gezangen, Dathenus 14b heeft er negen.
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van Ravesteyn, die ook de Statenbijbel moet uitgeven, gaat wisselend 
met de gezangen om. Van de dertien gewone edities zijn er acht die de 
maaltijdliederen bevatten; de laatste verschijnt in 1643.205 Wel is het op-
merkelijk dat de vijf uitgaven waarin de maaltijdliederen zijn weggelaten 
alle verschijnen in het laatste decennium van deze periode.206 Maar of er 
sprake is van een tendens bij Ravesteyn om gaandeweg minder gezan-
gen op te nemen, moet blijken uit de volgende periode. In het tijdvak 
1600-1648 lopen de edities met en zonder maaltijdliederen tot 1643 door 
elkaar.207 Ten overvloede wijs ik erop dat ook de Hymne niet voorkomt 
in het rijtje gezangen dat de Dordtse synode vrijgeeft voor gebruik in de 
kerk. Niettemin is er vrijwel geen drukker die het niet opneemt in zijn 
psalmboek.208

Opvallend is de manier waarop Jacob van Biesen in zijn Nederlands-
Duitse paralleluitgave van 1639 met de gezangen van Dathenus omgaat.209 
Nadat eerst de 150 psalmen van Dathenus en Lobwasser naast elkaar zijn 
afgedrukt, volgt een katern met 57 ‘auszerlesene Psalmen und Geistliche 
Lieder’ uit met name de lutherse traditie.210 Eerst worden negen lutherse 
psalmvertalingen opgenomen,211 waarna zonder aparte vermelding zeven 
gezangen van Dathenus volgen: LM, LZ, LS, GvdP, GelUt, TG en het GoH. 
Alle zeven hebben op de rechterpagina een variant in het Duits. Na een 
aantal liederen over doop en avondmaal en bij het kerkelijk jaar volgt de 
rubriek ‘Leer ende Troost Gesangen’. Daarin staat na twee ochtenliederen 
en een middaglied als eerste ‘Avondt-Gesang’ de bekende Hymne, met een 
Duitse variant ernaast.212 In totaal zijn dus acht gezangen van Dathenus op-
genomen. Alleen het Symb en de maaltijdliederen ontbreken.213 Voor een 
aantal gezangen kon Van Biesen gebruikmaken van reeds bestaande Duitse 
varianten van Dathenus’ gezangen in het psalmboek van Lobwasser: TG, 

205.  Dathenus 1614c (zonder Hymne), 1615b, 1628a, 1631a, 1638a, 1639a, 1640a en 1643f.
206.  Dathenus 1638b, 1642a, 1643b, 1643e en 1646b.
207.  In 1643 komen beide varianten nog voor: twee keer een editie met negen gezangen, één keer 
een editie met elf gezangen.
208.  Misschien is het ontbreken van de Hymne in Dathenus 1621b, een uitgave van Hendrick 
Laurensz. te Amsterdam, het gevolg van de nieuwe Dordtse Kerkorde. In een andere bundel van 
Hendrick Laurensz. (Dathenus 1629a) staat het gezang echter (weer) wel.
209.  Dathenus 1639c.
210.  Het titelblad van dit katern luidt: ‘Etliche auszerlesene Psalmen und Geistliche Lieder, so 
von Christlichen Gottseligen Männern gestellet. In Hoch vnnd Neder-duytsche sprachen bey 
einander gebracht, zu dienst der Christlichen Kirchen, da beyde dieselbe gebraucht werden’. Als 
jaar van uitgave wordt opnieuw 1639 genoemd.
211.  De Psalmen 12, 13, 31, 46, 67, 103, 124, 130 en 137.
212.  Er volgt nog een tweede ‘Avondt-gebedt’, op dezelfde melodie: ‘Christe, ghy zijt de lichte 
dagh’ (in het Duits: ‘Christ der du bist der helle tag’).
213.  Verderop in de sectie ‘Leer ende Troost Gesangen’ zijn twee van oorsprong Duitse liederen 
vóór en na de maaltijd opgenomen.
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LS, GvdP, GoH, GelUt en de Hymne.214 Wie verantwoordelijk is voor de 
vertaling in het Duits van de LM en de LZ is niet duidelijk.

Nog weer anders komen Dathenus’ gezangen voor in bovengenoemde 
uitgave van Helwig Kallenbach in Emden uit 1639.215 Kallenbach voegt 
direct achter de Nederlandse psalmen eerst de LZ toe, eveneens in het 
Nederlands en voorzien van melodie. Vervolgens komt er een apart ka-
tern met ‘Vthgelesene Psalmen vnde Geistlyke Leeder, D. MART. LUTH. 
und anderer Godtseliger Lehrer unde Männeren’. Het gaat om 74 voor-
namelijk lutherse liederen in een Nederduits dialect, waaronder zich ech-
ter ook zeven gezangen uit Dathenus’ collectie bevinden. Verspreid door 
de reeks gezangen zijn (in deze volgorde) opgenomen:216 TG, GelUt, GoH, 
GvdP, LM, de Hymne en de LS.217 Opvallend is dat naast de LZ alleen de 
TG, de LM en de LS voorzien zijn van een melodie. De reden daarvoor 
zal zijn dat deze gezangen geen Duitse herkomst hebben. De melodieën 
van de andere vier gezangen (GelUt, GoH, GvdP en de Hymne) hebben 
een Duitse oorsprong en worden blijkbaar als bekend verondersteld.218 
Waarom de LZ een speciale positie heeft, is niet duidelijk.

Tot nu toe is steeds gebleken dat het aantal gezangen in het psalm-
boek van Dathenus weliswaar kan variëren, maar dat het steeds om een 
deelverzameling van dezelfde elf gezangen gaat. Daarom valt de kwar-
to-uitgave die in 1615 bij David Wachtendonck in Haarlem verschijnt, 
uit de toon.219 Het psalmboek, gebonden achter een Nieuwe Testament, 

214.  Ik raadpleegde een editie van Lobwassers psalmen uit 1645, uitgegeven in Leiden bij 
Severyn Matthysz (Den Haag KB, 2 G 17), waarin van alle genoemde gezangen een Duitse 
variant op de gebruikelijke melodie staat.
215.  Dathenus 1639d.
216.  De gezangen zijn ondergebracht in de rubrieken die in Duitse liedboeken vaak voorkomen: 
de TG, het GelUt en het GoH in de afdeling catechismusgezangen, het GvdP tussen andere 
gebeden, de LM bij de kerstliederen, de Hymne bij andere morgen- en avondliederen, en de LS bij 
de begrafenisliederen.
217.  De LZ staat op blz. 454-456. Na de titelpagina (457) volgen de TG, het GelUt en het GoH 
(457-471), waarbij van de eerste twee een variant wordt gegeven. Verderop komen het GvdP 
(536), de LM (557), de Hymne (584) en de LS (586). Met dank aan Eva Rothkirch van Berlijn 
SB, die me een beschrijving van de inhoud van de afdeling gezangen stuurde. Vergelijk de 
beschrijving in FH: Dath/PsLeeder 1639.
218.  Waarschijnlijk stond voor de vier van oorsprong Duitse gezangen een Duits voorbeeld 
model voor de Nederduitse vertaling. De aanduiding van het GoH is bijvoorbeeld: ‘Dat gebedt, 
welches vns de Here Jesus sulvest gelehret. Matth. 6.v. 9. Lucae 31. V. 2.  D. Mart. Luth.’. En de 
Hymne wordt zo aangeduid: ‘Avendgesäng. De Hymnus, Christe qui lux es etc. Vordüdtschet 
dorch D. Mart. Luth.’.
219.  Dathenus 1615a. David Wachtendonk (ca. 1587-1629) is waarschijnlijk een vluchteling uit 
de Zuidelijke Nederlanden, die zich rond 1612 in Haarlem vestigt. Op 14 juni 1612 laat hij zich 
als 25-jarige dopen in de gereformeerde kerk te Spaarndam, wat erop kan wijzen dat hij een 
doopsgezinde afkomst heeft. Zie http://cf.hum.uva.nl/bookmaster/wachtendonck/inleiding.htm 
(laatst geraadpleegd 11-11-2017).
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telt na de 150 psalmen twaalf gezangen: achter het GelUt en vóór de af-
sluitende Hymne staat ‘Een dancksegginghe ende Lofsanck over de drie 
Hooft-stucken onser Salicheyt’. Het betreft een lied van drie strofen op 
de melodie van Psalm 23 dat de drie kernmomenten in het christelijk 
geloof bezingt: Christus’ menswording, Zijn lijden en sterven, en Zijn 
opstanding. Het gezang vertoont qua thematiek grote overeenkomsten 
met een lied dat in een aantal psalmuitgaven van Jan Utenhove stond: 
‘Een danksegghinghe ouer de drye hoofdstucken onser saligheyt’, dat ge-
zongen moet worden op de melodie van het lutherse lied ‘Gelobet seist 
du, Jesu Christ’.220 Hieronder staan de teksten naast elkaar:

Dathenus 1615a Utenhove 15661

O Jesu Christ! ons Heyl van Godt vercoren,
Ghelooft zijt ghy, dat ghy waert mensch gheboren:
Ghy die ons sijt gheworden gantsch ghelijcke,
Behalven sond’: u armoe maeckt ons rijcke:
Ghy wend’ Godts toorn van ons benaude sielen:
Ghy maeckt Heer dat wy Gods ghenaed’ behielen.

O Jesu Christ! Mijn Godt, ons Heyl verworven:
Ghelooft zijt ghy, dat ghy sijt mensch ghestorven,
Voor onse sond, met soo veel smertich lijden,
Om vande doot des doots ons te bevrijden.
Om ons uyt d’Hel in Abra’ms schoot te draghen:
Op dat w’hier nae een eeuwich leven saghen.

O Jesu Christ! Mijn Godt, ons Heyl in desen:
Ghelooft sijt ghy, dat ghy sijt mensch verresen
Om ons voor Godt gherechtich soo te maken.
Om over ons en onse siel te waken.
Om ons hier nae oock weer te doen verrijsen:
Op dat w’in vreucht Godt eeuwich mochten prijsen.

Ghelooft systu, Heer Jesu Christ,
Dat du mensche gheboren bist.
Ons allen ghelyck, doch ongheschendt,
Op dat Gods toorn van ons ghewendt
Wurd’ ende gheeyndt.

Ghelooft systu, Heer Jesu Christ,
Dat du mensche ghestoruen bist,
Uoor onse sonden mit smerten groot,
Ons te bringhen van eewighen dood
In Abrahams schoot.

Ghelooft systu, Heer Jesu Christ,
Dat du mensch’ opghestanden bist,
Uoor onser aller gherechtigheyt,
Dat wy dy dienden emmer bereyd
In all’ heyligheyt.

1.  Geciteerd naar Psalmen Utenhove 1566.

De overeenkomsten zijn groot, ook op woordniveau: mens geboren, ons 
gelijk geworden, het afwenden van Gods toorn (strofe 1), mens gestor-
ven, smarten, dragen in Abrahams schoot (strofe 2), mens verrezen/
opgestaan, gerechtig(heid). Ik heb het lied uit 1615 niet kunnen trace-
ren in andere psalm- of gezangboeken.221 Wellicht heeft iemand (David 

220.  Het lied komt voor het eerst voor in de bundel Andere 26. Psalmen Davidis (1559). 
Vervolgens ook in de bundels LXIIII. Psalmen (1561), Hondert psalmen Davids (1561), De 
psalmen Davidis (1566) en in het zogenoemde ‘Londens boekje’ uit 1566. Zie Van der Knijff, 
‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen’, 119-120. Vgl. Lenselink, De Nederlandse 
psalmberijmingen, 361-362. 
221.  De Nederlandse Liederenbank heeft op de melodie van Psalm 23 geen treffers.
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Wachtendonck zelf?) het oude lied van Utenhove nieuw leven willen 
inblazen door het op een andere, populaire psalmmelodie opnieuw te 
berijmen. Deze nieuwe versie lijkt echter geen brede verspreiding te 
hebben gekregen.

Aparte aandacht verdient de uitgave die de Leidse drukker Lowijs 
Elzevier in 1617, kort voor de Dordtse synode, op de markt brengt en 
waarin hij de berijmingen van Dathenus en Marnix van Sint-Aldegonde 
naast elkaar afdrukt.222 Opmerkelijk is hoe hij met de gezangen omgaat. 
Marnix heeft heel andere gezangen dan in Dathenus’ psalmboek staan, 
zodat ze niet naast elkaar te zetten zijn. Daarom geeft Elzevier na Psalm 
150 eerst de (in dit geval negen) gezangen van Dathenus, waarna als apar-
te afdeling ‘Het boeck der heylige Schriftuerlicke lofsangen’ van Marnix 
volgt. Echter, Elzevier voegt tussen Psalm 150 en de TG van Dathenus 
nog een lied toe dat later een vaste plek in het psalmboek van Dathenus 
zal krijgen, het twaalfde gezang:

12. Een Eigen Geschrift Davids [EigDav]

Het opmerkelijke is dat het hier gaat om een ‘Psalmus Apocryphus. è 
Graeco’: de apocriefe Psalm 151 uit de Griekse vertaling van het Oude 
Testament, de Septuaginta. Het lied, dat uit het Grieks is vertaald door 
Abraham van der Meer, is te zingen op de melodie van Psalm 19.223 Het 
heeft de volgende drie strofen:

I. Als ick noch jongeling
Geachtet seer gering
By mijne Broeders was;
End’ dagelijcks nam waer,
De schaepen hier end’ daer
Gaen weydend’ in het gras:
Terwijlen t’vee nu at;
Ick in de schaduw’ sat,
End’ loofde God den Heere;
Een Instrument ick wracht,
Daer op ick dan voort-bracht
Des Alderhoogstens eere.

II. Maer God Almagtig, siet!
My die was min als niet,
Vercoos in sijnen sin;
Die niet op t’groot en past,
Gaf sijnen *Boode last, 
Tot my te coomen in:
De welcke my terstond,
Verclaerd’ uyt Godes mond
Den raed by hem beslooten;
End’ heeft my daer op ras,
Met t’heylig oly-glas
Gesalft end’ overgooten.

III. Van mijne Broeders sterck
Gansch maeckte God geen werck;
Maer liet hun alle staen:
En slaende niet eens acht
Op haeren trotzen pracht,
Noch opgeblaesen waen.
Oock heeft de Heere goed
Den Reus vol hooger-moed
Door my gebracht ter schande,
Jae my heeft hy gesteld,
Die Herder was int veld,
Tot Coning in den Lande.

222.  Dathenus 1617b.
223.  Zie uitgebreid over dit lied paragraaf VI.13.
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In het onderzoek is steeds gesteld dat dit EigDav voor het eerst voor-
komt in de berijming die Antonis de Hubert in 1624 als alternatief voor 
de berijming van Dathenus in Leiden uitgeeft.224 Als mogelijke reden 
dat iemand een apocriefe psalm gaat berijmen, wordt genoemd dat de 
Dordtse synode van 1618-1619 het besluit neemt om ook de apocriefe 
Bijbelboeken te laten vertalen.225 Uit bovenstaande blijkt echter dat het 
niet De Hubert is die het lied als eerste opneemt, maar Lowijs Elzevier, en 
wel een jaar vóór de Dordtse synode. Dan is het besluit om de apocriefen 
te vertalen dus nog niet genomen. 

 
In het overzicht op de volgende pagina is de ontwikkeling van de gezan-
gen in de periode 1600-1648 in een schema weergegeven:

224.  Zie voor deze uitgave FH: De Hubert 1624. In De Huberts psalmboek staan twee versies van 
het EigDav: een berijming door De Hubert, te zingen op de melodie van Psalm 3, de LM of de LS. 
Daarna volgt de versie van Abraham van der Meer. In 1893 schrijft Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 
75-76, 83-84, dat de berijming van De Hubert uit 1624 voor hem de oudste bron van dit gezang 
is. Arie Eikelboom, Hymnologie. Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse 
christelijke kerk. Deel XIa: De onrust over de kerkzang in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden tussen 1600 en 1800, z.pl. 2014, 41-43 schrijft dat De Hubert ‘als eerste’ aan de 
150 psalmen twee berijmingen van de apocriefe Psalm 151 toevoegt. Overigens stelt Eikelboom 
dat dit lied ‘David als koning en overwinnaar van Simson [sic]’ bezingt. Vgl. A. Ros, Davids 
soete lier. Vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, Apeldoorn 2010, 128, die eveneens De 
Hubert als eerste noemt. Sybe Bakker, ‘Een boventallig Davidslied. Vier eeuwen herdichtigen 
van Psalm 151’, in: Jaco van der Knijff e.a. (red.), Bach, het kerklied en het orgel. Studies uit de 
kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth, Steenwijk, 2016, 95-114, daar 100 is iets 
voorzichtiger: ‘In ieder geval bestond Van der Meers berijming van het lied al in 1624 (...).’
225.  Zie de Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen, van de dagen der 
apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tyd toe; en inzonderheid van onze verbeterde 
Nederduitsche psalmberyminge: uit echte gedenkstukken saamgebragt door Josua van Iperen 
(...), 2 delen, Amsterdam, wed. Loveringh en Allart, 1777-1778, I, 165, waar Josua van Iperen de 
suggestie doet dat het besluit van de Dordtse synode om de apocriefen opnieuw te laten vertalen 
voor Van der Meer en De Hubert aanleiding is geweest om met het EigDav ‘voor den dag te 
komen: ’t geen niemand tot hier toe, met eenige mogelykheid had durven bestaan, wilde hy niet, 
met overhellinge tot het Pausdom beschuldigd worden: om dat zelfs toen nog het noodlot der 
Apocryphe Boeken, aan een zyden draadje hong’.
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1600a zm

1602a zm

1607a zm

1608a zm

1609a zm

1610a

1610b zm

1612a zm

1613a zm

1613b zm

1613c zm

1614a zm

1614b mel

1614c

1614d zm

1614e mel

1615a zm Danck

1615b zm/100

1617a zm/100

1617b mel mel

1618a mel

1619a

1620a 4st 4st 4st 4st 4st mel/4st

1621a zm/100

1621b

1622a zm

1628a mel/100

1629a zm

1630a zm

1631a mel/100

1633a zm

1633b zm

1635a

1638a mel/100

1638b mel/100

1639a ritm mel/100

1639b ritm mel/100
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1639c mel

1639d nd nd nd nd/zm nd/zm nd/zm nd/zm

1640a ritm mel/100

1642a ritm mel/100

1643a mel/100

1643b ritm mel/100

1643c ritm mel/100

1643d ritm mel/100

1643e zm zm zm zm zm zm zm zm zm/100

1643f ritm mel/100

1644a mel/100

1644b mel/100

1645a ritm mel/100

1645b mel/100

1645c ritm mel/100

1646a zm

1646b ritm mel/100

1646c ritm mel/100

zm = zonder melodie; 100 = melodieaanduiding Psalm 100; mel = melodie; Danck = Dancklied 3 
strofen; 4st = 4-stemmig; ritm = melodie ritmisch genoteerd; nd = Nederduits

Tabel III.4.2.1: Gezangen in edities Dathenus 1600-1648.
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III.5 De periode 1648-1702

III.5.1 De psalmboeken  
Tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw226 wordt er binnen de 
Gereformeerde Kerk in de Republiek geen nationale synode gehouden. 
Daarom worden er op landelijk niveau ook geen nieuwe richtlijnen gege-
ven voor de kerkzang. Het psalmboek van Dathenus is in deze periode nog 
altijd de enige berijming die officieel in de eredienst gebruikt mag worden.

Het psalmboek wordt in dit tijdvak in een groot aantal edities op de 
markt gebracht. Van de 84 edities die ik heb geraadpleegd, wordt bijna 
twee derde (52 edities) in Amsterdam gedrukt. Dordrecht neemt met tien 
edities de tweede plaats in.227 Belangrijke drukkers zijn de eerste decennia 
nog altijd de familiebedrijven van Van Ravesteyn (Amsterdam) en Keur 
(Dordrecht). Een nieuwe naam is de remonstrantse musicus en uitgever 
Cornelis de Leeuw, aan wie in 1649 octrooien op zijn psalmboeken wor-
den verleend, die echter in 1658 alweer ingetrokken worden. In 1675 ver-
enigt in Amsterdam een aantal boekhandelaren (onder wie Van Someren, 
Wolfgangh en Boom) zich in een compagnie om psalmboeken uit te geven. 
Vijf jaar later wordt een nog grotere compagnie opgericht, waarin onder 
anderen Appelaar, Looman, Van der Putte en Hasebroeck participeren.

De psalmboekuitgaven verschijnen veelal in het duodecimo-formaat 
(120), maar daarnaast worden er ook kwarto- en octavo-uitgaven ge-
drukt, evenals uitgaven in een zeer klein formaat.228 In de meeste ge-
vallen vormt het psalmboek een zelfstandige bibliografische eenheid, 
die echter vaak is bijgebonden achter een Biblia of Nieuwe Testament. 
Een aantal keer verschijnt er weer een paralleluitgave waarin de Franse 
psalmen naast die van Dathenus zijn afgedrukt.229 Daarnaast is er ook in 
deze periode een aantal uitgaven waarin de psalmen van Dathenus zijn 
opgenomen in een uitgebreider doopsgezind gezangboek.230 Eén editie 

226.  Zie voor deze periode o.a. Van Deursen, De last van veel geluk, 264-353; Selderhuis, 
Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 363-501.
227.  Daarnaast raadpleegde ik uit deze periode edities die verschenen in Gorinchem (4 keer), 
Hoorn (3), Leiden (3), Den Bosch (2), Den Haag (2), Enkhuizen (2), Rotterdam (2), Schiedam (2), 
Gouda (1) en het Poolse Dantzig (1). Vgl. FH, waar uit deze periode 154 edities van Dathenus’ 
psalmberijming uit binnen- en buitenlandse bibliotheken worden vermeld.
228.  Van de 84 onderzochte uitgaven zijn er 31 in duodecimo (120), 18 in kwarto (40) en 13 in 
octavo (80). In het tussenformaat 160 en 180 zijn er respectievelijk zes en één. Daarnaast zijn er 
twaalf in het kleine formaat 240 en drie in het zeer kleine 320.
229.  Dathenus 1649d, 1660a, 1660b, 1672a en 1701b. FH noemt nog een tweede uitgave uit 1649: 
Dath/MarotB 1649b. De ongedateerde Ravesteyn-uitgave die tussen 1655 en 1661 verschenen 
zou zijn (FH: Dath/MarotB 1655→61) is mijn Dathenus 1660b.
230.  Dathenus 1648a en 1658e.
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voor de doopsgezinden, een uitgave 
uit 1652, is een gezangboek dat in 
Amsterdam bij Cornelis de Leeuw 
is gedrukt, maar dat bedoeld is voor 
de doopsgezinden ‘in de diaspora’ 
in Emden, Hamburg en het Poolse 
Dantzig.231 Opmerkelijk is ook de 
psalmboekuitgave uit 1650 waarin 
de berijming van Dathenus naast 
de nieuwe berijming van Johan de 
Brune uit 1644 staat afgedrukt.232 

In 1665 verschijnt in Schiedam 
een uitgave waarin Dathenus’ 
psalmboek wordt gecombineerd 
met de zettingen van de Fransman 
Claude le Jeune (1528-1600). Net 
als de polyfone bewerkingen van 
Claude Goudimel genoten de vier- 

en vijfstemmige zettingen van Le Jeune uit 1601 in de Republiek be-
kendheid. Al in de jaren twintig van de zeventiende eeuw moeten ze in 
Nederland zijn gedrukt. Het eerst bekende exenplaar is de uitgave die in 
1636 door Justus Livius in Leiden wordt gedrukt. De vijfdelige uitgave 
uit 1665, waarschijnlijk een initiatief van de Schiedamse medicus Petrus 
Angillius, geeft bij iedere psalm en ieder gezang de eerste strofe uit de 
berijming van Dathenus.233 Tot slot wijs ik op een uitgave die in 1662 in 
Enkhuizen verschijnt waarin van elke psalm de basstem wordt gegeven 
en waarbij steeds de eerste strofe van Dathenus’ psalmen en gezangen is 
afgedrukt.234

231.  Dathenus 1652a. Vgl. FH: Dath/Lofgesangen 1652a en Dath/Lofgesangen 1652b. Vgl. Rasch, 
Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 37. 
232.  Dathenus 1650c. Vgl. FH: Dath/De Brune 1650b voor een tweede paralleluitgave uit 1650.
233.  Dathenus 1665a. Vóór Psalm 1 is een canon voor vijf stemmen opgenomen op de tekst ‘O! 
’T is een groote vreugde/ Te loven sijnen Godt: (...)’. Zie voor deze uitgave: Rasch, ‘Opnieuw 
verrijkt’, 206-208 en Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 11. Rasch stelt dat de 
Leidse uitgave van Le Jeunes zettingen in 1635 verscheen. De catalogus van de bibliotheek van de 
University of Oxford, waar de uitgave bewaard wordt, meldt 1636 als jaar van uitgave. Het gaat 
om een Franse uitgave, en niet om een tweetalige, zoals Rasch, Geschiedenis van de Muziek in 
de Republiek, 11 ten onrechte noteert. Vgl. FH: DathLejeune 1664 en DathLejeune 1665. In 1664 
verscheen in Leiden het stemboek voor de quintus. De uitgave van 1665 bestaat uit vijf delen: de 
superius, contra-tenor, tenor, bassus en quintus. Rasch, ‘Opnieuw verrijkt’, 207 meldt nog dat 
er in 1646 in Leiden een uitgave verschijnt waarin Le Jeunes psalmen zijn gecombineerd met de 
Duitse berijming van Lobwasser.
234.  Zie FH: Dath 1662a.

Afbeelding III.5.1.1: Titelpagina van Dathenus 
1665a.
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De trend die we in de periode 1600-1648 al tegenkwamen om in het 
psalmboek alle strofen van een psalm van een melodie te voorzien, zet 
zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw door: veel uitgaven mel-
den in de titel al dat de psalmen helemaal op muziek zijn gezet. Ook zijn 
er verschillende musici betrokken bij de revisie van de melodieën en bij 
veranderingen van de muzieknotatie, onder wie Steven van der Helm 
(Utrecht), Jan Pietersz. (Amsterdam),235 Jacob Hendriksz (Enkhuizen) 

235.  Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 10 stelt dat de altsleutelnotatie in de 
psalmboekuitgaven van de weduwe van Paulus van Ravesteyn vanaf 1656 (zie mijn Dathenus 
1656b) op naam staan van ‘Jan Pietersz’, maar dat het vermoedelijk om een fictieve persoon gaat, 
die moet dienen om het privilege van Cornelis de Leeuw op zijn notatie te omzeilen.

Afbeelding III.5.1.2: Het frontispice van Dathenus 1649c, waarop David mogelijk het gezicht van 
Cornelis de Leeuw heeft gekregen. 
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en Paulus Matthysz (Amsterdam). Het meest invloedrijk zijn echter de 
aanpassingen die Cornelis de Leeuw doorvoert. In een uitgave die hij in 
1649 laat drukken, heeft hij de psalmen niet alleen helemaal op muziek 
gezet en van alle fouten gezuiverd, hij heeft ze ook allemaal in één sleutel 
genoteerd, zodat de gebruiker de melodieën makkelijker kan leren.236 In 
uitgaven die een jaar later verschijnen, meldt het titelblad dat het gebruik 
van slechts één sleutel als doel heeft ‘de moeijelykheyd van veranderen 
wegh te nemen’.237 De Leeuw heeft alle melodieën namelijk met de alt-
sleutel (met of zonder mol) genoteerd, in plaats van zoals gebruikelijk 
met de sopraan-, alt- of tenorsleutel (met of zonder mol). Bovendien 
biedt hij een uitgebreid ‘Musijcks-onderwijs’, inclusief oefenmateriaal in 
de vorm van vierstemmige psalmzettingen en canons.238 Blijkbaar is er 
rond 1650 behoefte aan een dergelijke vereenvoudiging van de muziek-
notatie, want binnen tien jaar wordt het systeem van De Leeuw in vrijwel 
ieder psalmboek toegepast en prijkt de naam van de Amsterdamse musi-
cus veelvuldig op de titelpagina van de psalmboeken.239

III.5.2 De gezangen
Binnen de afdeling lofzangen in Dathenus’ psalmboek is in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw een aantal ontwikkelingen te bespeuren. 

236.  Zie de titel van Dathenus 1649c: De CL. psalmen des koninclicken prophete Davids. 
Mitsgaders noch eenige andere lof-zangen. (...) Gheheel op musijck-nooten ghesteldt, van alle 
mis stellinghen ghesuyvert en ghebracht op eenen sleutel blijvende op de zelfde voysen: met 
een korte onderwijsingh om door desen eenen sleutel zeer kort en veel lichter de wijsen te 
konnen leeren. Door Cornelis de Leeuw, musicijn’. Zie Simon Groot, ‘“Myn Godt voedt my als 
mijn Herder gepresen”’, in: Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw. Geschenken 
van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds, Amsterdam 2011, 72-81, die een beschrijving geeft van 
het exemplaar van De Leeuws psalmboek dat in Amsterdam UBA wordt bewaard. Vgl FH: Dath 
1650a, die stelt dat de uitgave van 1650 de oudst bekende uitgave van Dathenus’ psalmen met de 
verbeterde notatie van De Leeuw is. Ook Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 
10 schrijft ten onrechte dat De Leeuw pas in 1650 ‘voor het eerst’ zijn psalmboek op één sleutel 
publiceert. 
237.  Dathenus 1650a en 1650b.
238.  Per uitgave verschilt het wat De Leeuw aan oefenmateriaal toevoegt. In Dathenus 1649c is 
hij het meest uitgebreid, met vierstemmige zettingen van de Psalmen 23 en 128 en twaalf canons 
in evenveel modi, op naam van H. Geldorpius. In Dathenus 1650a staat alleen een vierstemmige 
zetting van Psalm 41. In Dathenus 1650b staan canons in vieren bij de Psalmen 100 en 89. In 
Dathenus 1651b staan de vierstemmige zettingen van de Psalmen 23 en 128. In de edities uit 
1650 en 1651 neemt De Leeuw ook, vóór Psalm 1, een gedicht op van H. Geldorpius, onder de titel 
‘Pauli Vreuchde-wet’. Het betreft een gedicht van drie strofen dat ertoe opwekt te allen tijde de 
psalmen te zingen. Het gedicht komt ook terug in de edities Dathenus 1658c en 1666b. Henricus 
Geldorpius (1600-1652) was predikant in Amsterdam en gaf in 1644 een eigen psalmberijming 
uit. 
239.  Zie Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 10, die stelt dat de altsleutelnotatie 
van De Leeuw tot in de negentiende eeuw de maatgevende versie is. Zie voor de details van de 
verschillende notaties Luth, Daer wert, 168-175.
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De elf gezangen die we in de vorige periode in wisselende samenstelling 
zagen terugkomen, vormen nog steeds het vaste repertoire waaruit geput 
wordt voor de normale edities.240 Wat echter opvalt, is dat het weglaten 
van de maaltijdliederen, iets wat we in de vorige periode tegenkwamen, in 
deze periode nog vaker gebeurt: van de 79 normale edities tellen slechts 
36 deze gezangen. Ook het fenomeen dat het Symb wordt weggelaten, 
iets wat in de vorige periode een paar keer gebeurde, komt nu in sterkere 
mate terug: in maar liefst 26 van de 80 edities ontbreekt deze geloofsbe-
lijdenis.241 Daartegenover wordt de andere belijdenis, het GelUt, vrijwel 
altijd opgenomen.242 Sterker nog, in een aantal gevallen worden van 
Utenhoves belijdenis twee versies opgenomen. Voor het eerst gebeurt dat 
in 1651, in een uitgave van de hierboven genoemde musicus Cornelis de 
Leeuw. Deze had al in 1650243 de melodie van het GelUt aangepast ‘na 
de verbeterde voys van Meester Steeven vander Helm’. Een jaar later 
neemt hij twee versies van het GelUt op. Bij de tweede variant is ‘de sang 
verlicht, en verbetert’.244

Cornelis de Leeuw is naar alle waarschijnlijkheid ook degene die ver-
antwoordelijk is voor de uitbreiding van het aantal gezangen in de peri-
ode na 1650. In dezelfde uitgave als waarin hij een tweede versie van 
het GelUt aanbiedt,245 voegt hij ook een nieuw lied toe, dat als dertiende 
gezang een vaste plek in Dathenus’ psalmboek zal gaan innemen:

13.  Het Morgen Gebedt [MG]

Het lied, waarschijnlijk bedoeld als tegenhanger van de Hymne (het 
Avond Gebedt), wordt zonder toelichting opgenomen achter het GelUt 
en vóór het GvdP. De enige aanwijzing is dat het lied gezongen moet 
worden ‘op de wijse van den IX. psalm’, dus Psalm 9 uit het Geneefse 
Psalter. De tekst luidt als volgt:

240.  De paralleledities Frans-Nederlands dus niet meegerekend. Het GvdP wordt eenmaal 
gemist, in de al genoemde speciale doopsgezinde uitgave Dathenus 1652a. Ook de Hymne 
ontbreekt één keer, in Dathenus 1662d.
241.  In Dathenus 1662a en 1685a ontbreekt Symb in het oorspronkelijke exemplaar, maar is het 
gezang er later achterin bijgeplakt.
242.  In de 79 edities komt het GelUt slechts tweemaal (Dathenus 1652a en 1694c) niet voor.
243.  Dathenus 1650a.
244.  In vijf edities (Dathenus 1651b, 1666b, 1685a, 1694b en 1700d) worden twee versies van het 
GelUt gegeven.
245.  Dathenus 1651b.
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1. O Heerlijck en bestandigh Licht! 
O Sonne van ons swack gesicht! 
O Schepper van dees groote Ronde! 
Wy dancken U uyt ’s herten gronde.

2. Wy dancken u dat dese Nacht 
Met rust en vree is over-bracht: 
Ghy wilt voortaen u Engel senden, 
En alle quaden van ons wenden.

Het blijkt te gaan om de laatste 
twee strofen van een lied van 
negen strofen van de hand van 
de Amsterdamse uitgever Dirck 
Pietersz. Pers (1581-1659). Onder 
de titel ‘Morgen-ghesangh, of 
Heerlijckheyd Van de wonderen 
Gods, tot vernietinghe van des 
Menschen Wijsheydt’ was het 
lied in 1638 opgenomen in de 
bundel Bellerophon, of lust tot 
wijsheyd, die in 1638 bij Nicolaes 
van Ravensteyn in Amsterdam 
verscheen. Blijkbaar ziet Cornelis 
de Leeuw in de laatste twee stro-
fen een mooi afgerond ‘Morgen 
Gebedt’.246 In 1658 neemt De 
Leeuw het lied nog een keer op.247 
Ook wordt het in dat jaar opge-
nomen in het psalmboek dat in 
Amsterdam bij de weduwe van 

Theunis Jacobsz verschijnt.248 Een jaar later verschijnt het lied eveneens 
in een psalmboekuitgave van Johannes Elzevier in Leiden.249 In de peri-
ode tot 1675 komt het MG nog vijf keer voor.250 Vanaf 1675 raakt het lied 
meer ingeburgerd: van de 32 normale edities die tussen 1675 en 1702 
verschijnen, hebben 21 uitgaven het MG. 

Ook in een tweede uitbreiding lijkt Cornelis de Leeuw de hand te 
hebben. In 1652 verschijnt het EigDav, dat we in de vorige paragraaf in 
de bijzondere paralleluitgave uit 1617 tegenkwamen, in de al genoemde 

246.  Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit ‘Morgen Gebedt’ paragraaf VI.9.
247.  Dathenus 1658c. NB: in de kwarto-uitgave die De Leeuw in datzelfde jaar ook uitbrengt 
(Dathenus 1658d) staat het lied niet.
248.  Dathenus 1658a.
249.  Dathenus 1659a.
250.  Dathenus 1661a, 1662d, 1665a, 1665b en 1666b: uitgaven die in Amsterdam, Schiedam en 
Hoorn verschijnen.

Afbeelding III.5.2.1: Titelpagina van de bundel 
Bellerophon uit 1638.
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bundel voor de doopsgezinden in Emden, Hamburg en Dantzig.251 Terwijl 
een aantal gebruikelijke gezangen in deze bundel ontbreekt, is juist het 
EigDav in de versie van Abraham van der Meer wél opgenomen, direct 
na Psalm 150.252 In een van de twee psalmboekuitgaven die De Leeuw in 
1658 op de markt brengt,253 is het EigDav opnieuw opgenomen, nu als 
laatste gezang. Het MG en de maaltijdliederen staan ook in deze editie, 
zodat dit psalmboek de eerste uitgave is met dertien gezangen. In de pe-
riode tot 1675 wordt het EigDav nog één keer opgenomen.254 Vanaf 1675 
gebeurt dat echter vaker: van de 32 normale edities die tussen 1675 en 
1702 verschijnen, hebben er 22 dit lied.255

In de psalmboeken verschijnt 
nu ook een apart register voor de 
gezangen. Kwam eerder alleen 
de TG terug in het register met 
psalmen die op eenzelfde melodie 
gezongen worden, in 1651 biedt 
Cornelis de Leeuw na de opsom-
ming van alle beginregels van de 
psalmen een ‘register van alle de 
Lof-sangen’.256 Tot 1675 komt dit 
nog een enkele maal voor,257 daar-
na krijgt dit gebruik een bredere 
verspreiding.258 Ook worden zo nu 
en dan in het register met psalmen 
die op eenzelfde melodie gezon-
gen worden het MG en het EigDav 
genoemd, die op de psalmmelodie van respectie velijk Psalm 9 en Psalm 
19 gezongen worden.259

251.  Dathenus 1652a.
252.  Na Psalm 150 en het EigDav begint de rubriek ‘Schrifuurlijcke Lofsangen, en Geestelijcke 
Lieden (...)’, waarin tussen de kerstliederen de LM en de LS staan. In het volgende deel zijn het 
GoH, de TG en de Hymne opgenomen. 
253.  Dathenus 1658c.
254.  De vierstemmige uitgave Dathenus 1665a.
255.  In de meeste gevallen zijn het MG en het EigDav in deze periode tegelijk opgenomen. 
Twee keer echter ontbreekt het MG (Dathenus 1692a en 1698a). Eenmaal is juist alleen het MG 
opgenomen (Dathenus 1694c). 
256.  Dathenus 1651b. Alle twaalf beginregels worden genoemd, inclusief de tweede variant van 
het GelUt.
257.  In De Leeuws uitgaven Dathenus 1658c en 1658d en in de Hoornse uitgave Dathenus 1666b.
258.  In de periode 1675-1702 komt het register veertien keer voor. Soms wordt in plaats van de 
eerste regel de titel van het gezang vermeld.
259.  Zo in Dathenus 1658c, 1666b en 1698a.

Afbeelding III.5.2.2: Register van de lofzangen 
in Dathenus 1658d.
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Ik noem nog een paar opmerkelijke zaken met betrekking tot de gezan-
gen in deze periode. In de volgorde is een grote mate van variatie te 
bespeuren. Het GelUt wordt nogal eens naar voren gehaald en vaak vóór 
het GvdP gezet. Het Symb verschuift in een enkel geval juist helemaal 
naar achteren.260 Dat laatste gebeurt ook een paar keer met de maaltijdlie-
deren.261 De LM wordt steeds vaker vóór de LZ gezet. Als het MG vanaf 
1675 regelmatig wordt opgenomen, staat het lied meestal direct na het 
GelUt, vóór het GvdP.262 Als het EigDav is opgenomen, wordt het meestal 
op de laatste plaats gezet; het kan echter ook vóór Hymne staan.

In ruim een derde van de onderzochte edities wordt, net als bij de 
psalmen, bij een aantal gezangen de Bijbel- of belijdenistekst waarop het 
gezang teruggaat in de kantlijn vermeld. In een aantal gevallen gaat het 
om de eerste vijf gezangen; in die gevallen staat het GoH vóór het Symb. 
Andere keren krijgt ook het Symb een randtekst, een enkele keer even-
eens het GelUt. Het onderscheid dat op deze manier binnen de gezangen 
wordt aangebracht, komt soms ook tot uitdrukking in de manier waarop 
de gezangen zijn afgedrukt. Een aantal keer worden de laatste gezangen 
niet over de volle breedte van de bladzijde afgedrukt, zoals bij de eerste 
het geval is, maar in twee kolommen. Iets dergelijks is soms te zien in de 
uitgaven waarin bij de psalmen bij alle strofen een melodie is afgedrukt. 
In veel gevallen krijgen de gezangen dan ook allemaal die ‘behandeling’. 
Echter, een aantal keer valt de Hymne buiten die ‘behandeling’ en één 
keer het EigDav.263 Eenmaal zijn alleen bij de eerste zes gezangen alle 
strofen voorzien van een melodie, terwijl bij de laatste drie alleen de 
eerste strofe een melodie heeft.264

Eén editie vraagt nog de aandacht: de uitgave uit 1665 waarin Dathenus’ 
psalmen worden gecombineerd met de vier- en vijfstemmige zettingen 
van Claude le Jeune.265 Deze editie telt alle dertien gezangen, waarvan 
steeds alleen de eerste strofe is afgedrukt, voorzien van één van de vier of 
vijf partijen.266 Net als bij de eerdergenoemde uitgave waarin Dathenus’ 

260.  Soms staat het Symb achter het GoH. In Dathenus 1658a en 1665b staat het gezang zelfs 
helemaal op de elfde plaats, vóór de Hymne.
261.  Zo in Dathenus 1648a en 1658e.
262.  Het MG kan ook na het GvdP staan (zo bijvoorbeeld Dathenus 1691a) of na de 
maaltijdliederen (zo bijvoorbeeld Dathenus 1694a, 1695a).
263.  Zes keer heeft alleen de Hymne slechts bij de eerste strofe een melodie. Eén keer (Dathenus 
1694c) krijgt juist alleen de Hymne bij alle strofen de melodie. In Dathenus 1696a hebben 
twaalf gezangen bij alle strofen een melodie, terwijl het EigDav alleen bij de eerste strofe een 
melodienotatie heeft.
264.  Dathenus 1662b.
265.  Dathenus 1665a.
266.  Na het dertiende gezang is nog een anonieme (‘D’ incerto’ staat erboven) vierstemmige 
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psalmen worden gecombineerd met de zettingen van Goudimel,267 doet 
zich ook bij Le Jeune het probleem voor dat het Franse origineel slechts 
twee gezangen kent: de TG en de LS. Dat probleem wordt echter op-
gelost: de zettingen bij de LM en het GoH staan op naam van ‘I. van 
Couwenhove’, de overige negen zettingen zijn van de hand van ‘C. de 
Leeuw, Edammer’. De eerste (Jan van Couwenhove?) is een onbekende 
componist. Zijn zettingen hebben net als die van Le Jeune de melodie in 
de tenor. De zettingen van de ons inmiddels bekende Cornelis de Leeuw 
hebben de melodie in de ‘superius’.268

Als het gaat om de normale edities in deze periode, dan blijkt dat het aantal 
gezangen kan variëren van acht tot dertien.269 Meer dan de helft van deze 
edities (40)270 telt acht of negen gezangen: in de meeste gevallen zonder 
de maaltijdliederen, de nieuwe gezangen en (in het geval van acht) zon-
der het Symb.271 De andere 38 edities tellen tien (1 keer), elf (11), twaalf 
(12) of dertien (14) gezangen.272 De vraag is of er iets te concluderen 
valt over het verschil. Hebben bijvoorbeeld edities die duidelijk bedoeld 
zijn voor gebruik in de kerk, zoals vanouds de kwarto-uitgave, minder 
gezangen dan de handzame formaten?273 Het gegeven dat Cornelis de 
Leeuw in hetzelfde jaar een kwarto-uitgave met acht gezangen en een 
duodecimo-uitgave met dertien gezangen274 op de markt brengt, zou die 
suggestie kunnen wekken. Bij nader inzien is deze gedachte echter niet 
met feiten te staven. Van de achttien kwarto-uitgaven in deze periode 
hebben er elf de maaltijdliederen, tien het MG en zeven het EigDav. 

Er is echter wel iets interessants op te merken als we nagaan welke 
uitgaven bij welke drukker uitkomen. Er zijn drukkers, zoals Cornelis de 
Leeuw, die alle varianten produceren.275 De beide uitgaven van Steven 

zetting opgenomen van het middeleeuwse Latijnse passielied ‘O triste spectaculum’.
267.  Dathenus 1620a.
268.  Zie Rasch, ‘Opnieuw verrijkt’, 206-207, die ervan uitgaat dat de Schiedamse medicus Petrus 
Angillius verantwoordelijk is voor het toevoegen van de laatste elf composities.
269.  Behalve de vijf Frans-Nederlandse uitgaven laat ik ook de doopsgezinde bundel 1652a buiten 
beschouwing, die zes gezangen telt.
270.  Edities met acht gezangen: 16. Edities met negen gezangen: 24.
271.  Er zijn echter ook een paar edities die op een andere manier aan acht of negen komen, zoals 
Dathenus 1662d (geen Hymne, wél het MG), 1694c (wél het MG, maar geen GelUt) en 1698a 
(geen Symb, maar wél het EigDav).
272.  In de meeste gevallen ófwel zonder de maaltijdliederen en met de nieuwe gezangen, ófwel 
met de maaltijdliederen en zonder de nieuwe gezangen.
273.  Ik herinner aan wat in paragraaf III.4.2 gezegd is over de psalmboeken van de gewone man 
die rond 1631 in de kerk bewaard werden.
274.  Respectievelijk Dathenus 1658d en 1658c.
275.  Zo ook bijvoorbeeld de familie Van Cappel in Gorinchem, waar edities met acht (Dathenus 
1666c), tien (Dathenus 1681a) en dertien (Dathenus 1676 en 1677a) verschijnen.
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du Mont in Den Bosch hebben echter allebei slechts negen gezan-
gen.276 Duidelijker is het voorbeeld van Van Ravesteyn. Al in het vorige  
tijdvak kwam de vraag op of deze Amsterdamse drukkersfamilie in de 
jaren veertig van de zeventiende eeuw wellicht bewust de maaltijdlie-
deren weglaat. In het tijdvak 1648-1702 wordt duidelijk dat Ravesteyn 
inderdaad een minimaal aantal gezangen opneemt: van de zeventien 
Ravesteyn-uitgaven in deze periode telt er niet één de maaltijdliederen, 
het MG of het EigDav. Alle uitgaven hebben óf acht óf negen gezangen.277 
Interessant zijn ook de uitgaven van de Dordtse drukkersfamilie Keur. 
De vier uitgaven die tot 1680 verschijnen, hebben alle eveneens slechts 
acht of negen gezangen.278 In 1694 komt er echter een editie uit die alle 
dertien gezangen telt.279 Zijn Hendrick en Jacob Keur om? Vier jaar  
later drukt Pieter Keur overigens een editie met slechts negen gezangen, 
maar wel inclusief het EigDav.280 Ook bij de verschillende Amsterdamse 
compagnieën worden er in het laatste kwart van de achttiende eeuw nog 
steeds psalmboeken gedrukt waarin de maaltijdliederen, het MG en het 
EigDav ontbreken.281 Of daar principiële redenen aan ten grondslag lig-
gen of dat drukkers bijvoorbeeld alleen kerkboeken willen uitbrengen, is 
niet uit te maken. Mocht het inderdaad zo zijn dat principiële redenen 
of gehoorzaamheid aan de richtlijnen van de Dordtse Kerkorde hier een 
rol spelen, dan is het opvallend dat het opnemen van Hymne blijkbaar 
geen probleem is, ondanks het feit dat ook dat gezang niet tot de officieel 
toegestane selectie behoort.

Het bovenstaande over de gezangen in de periode 1648-1702 kan in het 
schema op de volgende pagina’s als volgt worden weergegeven:

276.  Dathenus 1666a en 1669a.
277.  Vier keer ontbreekt het Symb. Waarbij opgemerkt moet worden dat de laatste Ravesteyn-
uitgave uit 1672 stamt. Zoals we gezien hebben, raakt zowel het MG als het EigDav na 1675 
breder ingeburgerd. Van de maaltijdliederen geldt dat echter niet.
278.  Drie keer ontbreekt het Symb.
279.  Dathenus 1694a.
280.  Dathenus 1698a.
281.  Dathenus 1684a, 1688a, 1689a, 1690a, 1691b en 1701a.
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1648a mel/100

1648b ritm mel/100

1648c ritm mel/100

1648d ritm mel/100

1649a ritm mel/100

1649b ritm mel/100

1649c ritm mel/100

1649d

1649e ritm mel/100

1649f ritm mel/100

1650a ritm mel/100

1650b ritm mel/100

1650c zm zm zm zm zm ritm zm zm mel/100

1651a ritm mel/100

1651b ritm 2x mel/100

1651c ritm mel/100

1652a mel/100

1652b ritm mel/100

1656a ritm mel/100

1656b ritm mel/100

1657a ritm mel/100

1658a ritm mel/100

1658b ritm mel/100

1658c ritm mel/100

1658d ritm mel/100

1658e ritm mel/100

1659a ritm mel/100

1660a

1660b

1661a ritm mel/100

1662a ritm mel/100

1662b ritm mel/100

1662c ritm mel/100

1662d ritm

1663a ritm mel/100

1664a ritm mel/100

1665a 4st 4st 4st 4st 4st 4st 4st/ritm 4st 4st 4st 4st/mel/100 4st 4st

1665b ritm mel/100

1665c ritm mel/100

1666a ritm mel/100

1666b ritm 2x mel/100

1666c ritm mel/100

1667a ritm mel/100

1667b ritm mel/100
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1667c ritm mel/100

1668a ritm mel/100

1668b ritm mel/100

1668c ritm mel/100

1669a ritm mel/100

1670a ritm mel/100

1672a

1675a ritm mel/100

1675b ritm mel/100

1676a ritm mel/100

1677a ritm mel/100

1678a ritm mel/100

1679a ritm mel/100

1681a ritm mel/100

1681b ritm mel/100

1682a ritm mel/100

1682b ritm mel/100

1684a ritm mel/100

1685a ritm 2x mel/100

1685b ritm mel/100

1688a ritm mel/100

1688b ritm mel/100

1689a ritm mel/100

1690a ritm mel/100

1691a ritm mel/100

1691b ritm mel/100

1692a ritm mel/100

1694a ritm mel/100

1694b ritm 2x mel/100

1694c ritm mel/100

1695a ritm mel/100

1696a ritm mel/100

1697a ritm mel/100

1698a ritm mel/100

1700a ritm mel/100

1700b ritm mel/100

1700c ritm mel/100

1700d ritm 2x mel/100

1701a ritm mel/100

1701b

zm = zonder melodie; 100 = melodieaanduiding Psalm 100; mel = melodie; 4st = 4-stemmig; ritm 
= melodie ritmisch genoteerd; 2x = twee varianten van het lied

Tabel III.5.2.1: Gezangen in edities Dathenus 1648-1702.
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Het bovenstaande biedt opnieuw een paar belangrijke correcties op wat 
tot nu toe in het onderzoek is gesteld. Wat betreft het EigDav: lange 
tijd en zelfs recent nog is op basis van een opmerking van Acquoy uit 
1893 gesteld dat dit gezang omstreeks 1720 in de psalmboeken van 
Dathenus is terechtgekomen.282 We weten nu dat het lied al in 1652 in 
Dathenus’ psalmboek verschijnt, iets waarvoor naar alle waarschijn-
lijkheid Cornelis de Leeuw verantwoordelijk is, en dat het gezang 
vanaf 1675 regelmatig wordt opgenomen.

Als het gaat om het MG ligt het weer anders in het onderzoek: óf 
er wordt van uitgegaan dat het pas in de achttiende eeuw verschijnt, óf 
er wordt abusievelijk gesteld dat het lied in de zestiende eeuw al in de 
psalmboeken staat.283 We weten nu dat het gezang in 1651 verschijnt, 
opnieuw waarschijnlijk een initiatief van Cornelis de Leeuw, en zich 
vrij snel een plaats verwerft tussen de andere gezangen in Dathenus’ 
psalmboek. De voorstelling van zaken dat het Six van Chandelier is 
die in 1674 de gezangen uitbreidt tot twaalf, door toevoeging van het 
berijmde MG, is dus onjuist. Datzelfde geldt voor de suggestie dat het 
MG soms met één strofe wordt afgedrukt: daarvan heb ik geen voor-
beelden gezien. Ook de stellingname dat het tweestrofige MG in 1773 
wordt uitge breid tot zeven strofen, klopt niet.284 Het tweestrofige MG 

282.  In 1893 schrijft Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 75-76, 83-84 dat hij het lied voor het eerst in 
een psalmboek van Dathenus uit 1720 heeft aangetroffen. Hij schrijft er met nadruk bij dat het 
lied mogelijk veel eerder in Dathenus’ psalmboek een plek heeft gekregen. H. Hasper, Calvijns 
beginsel voor den zang in den eredienst, I, ’s-Gravenhage 1955, 45, noot 4, schrijft: ‘Het [lied] 
schijnt voor het eerst in 1722 in een psalmboekje achter de Psalmen te zijn gedrukt.’ Eikelboom, 
Hymnologie, XIa, 41-43, lijkt zich rechtstreeks bij Hasper aan te sluiten als hij schrijft dat dit lied 
‘vanaf 1722 vaak in psalmboeken’ voorkomt. Vgl. Ros, Davids soete lier, 128, die een editie van 
Dathenus uit 1680 kent waarin het EigDav al is opgenomen. Bakker, ‘Een boventallig Davidslied’, 
102 vond het lied in een editie uit 1681.
283.  Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 75, 81-82, kent in 1893 alleen een psalmboekje uit 1720 
waarin het lied staat, maar zegt uitdrukkelijk dat het ‘wel reeds vele jaren vroeger burgerrecht’ 
kan hebben verkregen. Hasper, Calvijns beginsel voor de zang, II, ’s-Gravenhage 1976, 451 
suggereert dat het MG al in 1578 in de kerkboeken stond. Na het citeren van het besluit van de 
synode van Dordrecht 1578 schrijft hij: ‘Zulke besluiten moeten echter met verstand gelezen 
worden. Het kwam immers bij de synode van Dordrecht in 1578 niet op om de Twaalf Artikelen 
des Geloofs (“in ’t korte” en “wat breeder”), het Korte Gebed voor de Predicatie, de Morgenzang 
en de Avondzang af te schaffen, hoewel deze liederen niet in de Heilige Schrift worden 
gevonden.’ Eikelboom, Hymnologie, XIa-XIc lijkt, blijkens de registers, het MG niet te kennen.
284.  Vgl. Luth, Daer wert, 131, die aanvankelijk het tweestrofige MG niet lijkt te kennen. Hij 
concludeert over de periode 1600-1750 dat de gezangen die in Dathenus’ kerkboek stonden op de 
meeste plaatsen zullen zijn gebruikt. In noot 787 voegt hij daaraan toe, met een verwijzing naar 
Bennink Janssonius: ‘In 1674 breidt Six van Chandelier de gezangen uit tot 12, door toevoeging 
van het berijmde Morgengebed. In 1773 wordt dit lied vervangen door de berijming van Hendrik 
Ghijsen.’ Verderop echter (373), bij de behandeling van een koraalboek uit Finsterwolde dat de 
Morgenzang op de melodie van Psalm 100 kent, schrijft hij: ‘In de berijming van Datheen kwam 
immers ook een “Morgen-Gebedt” voor, maar dit gezang bestond uit één of twee verzen en 
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op de melodie van Psalm 9 zal, zoals we zullen zien, tot 1773 in de 
psalmboeken staan. Daarnaast ontwikkelt zich vanaf 1674 via de al-
ternatieve berijming van Six van Chandelier een ándere Morgenzang, 
zeven strofen op de melodie van Psalm 100, waarop voor de nieuwe 
berijming van 1773 wordt voortgebouwd.285

werd gezongen op de melodie van psalm 9. De commissie die de berijming van 1773 samenstelde 
breidde dit gezang uit tot 7 verzen en sindsdien werd het op de melodie van psalm 100 gezongen.’ 
Luth verwijst hier (noot 1902) naar Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 358-359, die op die 
plaats echter slechts beschrijft hoe de commissie die de berijming van 1773 samenstelt aan de 
Morgenzang van Ghysen heeft gesleuteld, een lied dat al uit zeven strofen bestond.
285.  Zie hierover uitgebreid paragraaf VI.9.
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III.6 De periode 1702-1773

III.6.1 De psalmboeken
In de achttiende eeuw vindt er nog altijd geen nationale synode plaats. De 
kerkzang wordt zodoende nog steeds gedomineerd door het psalmboek 
van Dathenus. Daar komt in de tweede helft van de achttiende eeuw ver-
andering in, als de Staten-Generaal de opdracht geven voor een nieuwe 
psalmberijming. Deze wordt in 1773 in Den Haag gepresenteerd.286

Tot die tijd wordt de berijming van Dathenus talloze malen herdrukt: 
als los psalmboek, of als onderdeel van een Nieuwe Testament of complete 
Biblia. Interessant is dat de psalmen een aantal keer in één band zitten 
met een ‘Orde der Texten’: een opsomming van Bijbelteksten waarover 
tijdens feestdagen in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht moet worden gepreekt.287 Het merendeel van de psalmboekedi-
ties wordt nog altijd in Amsterdam uitgegeven: van de 87 edities die ik 
uit deze periode heb geïnventariseerd, is ruim de helft (52 edities) in 
Amsterdam gedrukt. Dordrecht is met 21 uitgaven een goede tweede.288 
De psalmboeken verschijnen opnieuw in allerlei formaten: veelal in het 
handzame octavo- of duodecimo-formaat, daarnaast ook een groot aantal 
keer in het grote kwarto-formaat, een enkele maal in de kleinste forma-
ten.289 

Het gebruik om bij alle strofen van de psalm de melodie af te druk-
ken, is in de achttiende eeuw standaard.290 Een aantal keer staat ook de 
Bijbeltekst van de desbetreffende psalm in de marge. Opnieuw wordt in 
vrijwel iedere uitgave het muzieksysteem van Cornelis de Leeuw ge-
hanteerd, vaak gecombineerd met een korte muziekinstructie; een aantal 
keer duikt het uitgebreide muziekonderwijs, inclusief ‘zangwetten’, vier-
stemmige zettingen en canons, weer op.291 

Opvallend is dat in deze periode geen paralleleditie van de Franse 
psalmen en Dathenus’ berijming op de markt wordt gebracht, zoals dat  

286.  Zie voor deze periode Selderhuis, Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 507-575. Op de 
totstandkoming van de Staatsberijming van 1773 kom ik in hoofdstuk V terug.
287.  Zie Dathenus 1730c, 1732b, 1747b, 1753b, 1762a en 1767b.
288.  Twee edities hebben Dordrecht én Amsterdam op de titelpagina staan. De overige uitgaven 
worden in Leiden (4 edities), Utrecht (2), Middelburg (2), Gorinchem (1), Leeuwarden (1) en 
Haarlem (1) gedrukt. Eén editie is in Den Haag en Middelburg uitgegeven.
289.  Van de 87 geselecteerde edities zijn er 27 in kwarto-formaat (40), elf in octavo (80), 41 in 
duodecimo (120) en acht in de kleinere formaten 160, 180 en 240.
290.  Er is één editie waarin alleen de eerste strofe van elke psalm een melodie heeft: Dathenus 
1749c. In deze uitgave komt overigens het gebruik om na elke psalm een gebed af te drukken nog 
een keer terug. Het betreft hier een psalmboek dat in opdracht van de VOC is gedrukt. 
291.  Dat laatste bijvoorbeeld in Dathenus 1717a, 1719a en 1730b. 
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eerder een aantal keer was gebeurd.292 Ook verschijnen er geen uitgaven 
meer waarin Dathenus’ psalmen in een uitgebreider gezangboek voor de 
doopsgezinden zijn opgenomen.293 Wel wordt er opnieuw een uitgave op 
de markt gebracht waarin Dathenus’ psalmen zijn gecombineerd met de 
vierstemmige zettingen van Claude Goudimel.294 In dat psalmboek, dat 
bij Izaak en Joh. Enschedé in Haarlem verschijnt, zijn bij elke eerste stro-
fe de vier stemmen in de altsleutel genoteerd. In het ‘Privilegie’ wordt 
gesteld dat het doel van de uitgave is ‘om was ’t mogelyk dezelve Psalmen 
in de Gereformeerde Gemeentens hier te Lande te konnen doen zingen 
(...)’.295 

III.6.2 De gezangen 
Ten aanzien van de gezangen in Dathenus’ psalmboek zijn er in deze 
periode geen grote veranderingen. Er komen geen nieuwe gezangen bij. 
Ook vinden er in de afzonderlijke gezangen geen ingrijpende verande-
ringen meer plaats. De gezangen krijgen in de meeste gevallen eenzelfde 
behandeling als de psalmen: in vrijwel alle uitgaven (83 edities) wordt 
bij elke strofe een melodie afgedrukt.296 In psalmboeken waarin bij de 
psalmen de Bijbeltekst in de marge staat, krijgt ook een aantal gezangen 
een margetekst. Dit is bij 27 edities het geval, waarbij het aantal gezangen 

292.  Wellicht houdt dat verband met de grote toestroom van hugenoten in deze periode, voor wie 
in Amsterdam en elders in de Noordelijke Nederlanden een groot aantal edities van het Geneefse 
Psalter werd gedrukt. Mogelijk was de behoefte aan een paralleleditie daardoor minder. 
293.  De doopsgezinden gaan vanaf het eind van de zeventiende eeuw gebruikmaken van nieuwe 
psalmberijmingen. Zie Pieter Post, Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973). 
Van particularisme naar oecumeniciteit, Hilversum 2010, 21-22. Wel trof ik een uitgave van 
Dathenus’ berijming aan (Dathenus 1748a), waarschijnlijk bedoeld voor de doopsgezinden, 
waarin achter de psalmen een bijlage is toegevoegd met als titel: ‘Een eigen geschrift van David, 
uit den Griekschen Bybel in ’t Nederduitsch berymd, met eenige andere stichtelyke gezangen’. 
Behalve een tweede versie van het EigDav (de gebruikelijke variant staat tussen de gezangen van 
Dathenus) bevat de bijlage twaalf liederen voor kerkelijke feestdagen, doop en avondmaal, voor de 
‘proef-predikaatsi’ en als ‘Ziel-zucht tot het Eeuwige Leven’. 
294.  Dathenus 1753a. Vergelijk boven Dathenus 1620a. Vgl. Rasch, ‘Opnieuw verrijkt’, 205. 
Zie ook Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 11, die spreekt van ‘een wel heel 
bijzondere editie’ omdat de sopraan een octaaf naar beneden is getransponeerd en de bas een 
kwart of kwint hoger is genoteerd. 
295.  In de voorrede van de uitgevers wordt ingegaan op de tegenwerping dat het invoeren van 
vierstemmig psalmgezang tijdens de eredienst verwarring zou geven. Vgl. Luth, Daer wert, 
207-208. Volgens Luth kan uit deze zinsneden niet worden afgeleid ‘dat er in ons land sprake is 
geweest van vierstemmige gemeentezang’.
296.  In twee edities (Dathenus 1705b en 1711a) wordt een uitzondering gemaakt voor het 
EigDav: bij dat gezang krijgt alleen de eerste strofe een melodie. In één editie (Dathenus 1749c) 
wordt bij alle gezangen alleen bij de eerste strofe een melodie genoteerd. De uitgave Dathenus 
1753a is een geval apart, omdat hier de vierstemmige zetting van Goudimel bij de gezangen is 
genoteerd. Zie onder.
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dat een randtekst krijgt varieert van vijf tot zeven.297 In die uitgaven is 
er een duidelijk onderscheid tussen gezangen die op een Bijbel- of belij-
denistekst teruggaan en ‘vrije’ liederen. Soms wordt dat onderscheid ook 
duidelijk in de lay-out: bij de laatste categorie staan de gezangen dan 
niet langer over de volle breedte van de pagina, maar in twee kolommen 
naast elkaar. Ook als het om de registers gaat, krijgen de gezangen net als 
in het laatste deel van de vorige periode in veel edities een volwaardige 
behandeling: in ruim twee derde van de uitgaven (59 edities) staat een 
apart register waarin de beginregels zijn opgesomd.298

Aparte aandacht verdient de Haarlemse uitgave waarin Dathenus’ 
psalmen zijn voorzien van de vierstemmige zettingen van Goudimel.299 
Ook de dertien gezangen achter de psalmen krijgen bij de eerste strofe 
een vierstemmige notatie: op de linkerpagina de tenor en de bassus, op de 
rechterzijde de altus en de discant. Daaronder volgen (indien van toepas-
sing) de andere strofen, voorzien van alleen de melodie. Bij de drie gezan-
gen die op een psalmmelodie worden gezongen (TG, MG en het EigDav) 
staat bij elke strofe alleen de melodie, met verwijzing naar de zetting 
van respectievelijk Psalm 140, 9 en 19. In het woord vooraf van de uit-
gevers wordt antwoord gegeven op de vraag waar de zettingen vandaan 
komen die niet in het Franse origineel van Goudimel voorkomen: ‘Ook is 
ons door een grondig Kenner en Liefhebber de Dienst gedaan het com-
poneeren op de 4 Stemmen van eenige Lofzangen, die nooit te vooren 
op de 4 stemmen zyn gesteld geweest, als het Symbolum Apostolorum, 
’t Gebed voor de Predicatie, ’t Gebed voor den Eten, de Dankzegging na 
den Eten.’ Aangezien het Franse psalter van Goudimel alleen zettingen 
van de TG en de LS bevat, blijft de vraag over wie er verantwoordelijk is 
voor de zettingen bij de LM, de LZ, het GoH, het GelUt en de Hymne. 
Mogelijk heeft dezelfde ‘Kenner en Liefhebber’ hier de hand in gehad.300

Als het gaat om het aantal gezangen dat in deze periode wordt opge-
nomen, is er nogal wat variatie tussen de edities: dat loopt van acht tot 

297.  Een aantal malen (17 keer) krijgen alleen de eerste vijf gezangen een randtekst, waarbij het 
GoH op de vijfde plaats staat en het Symb geen margetekst heeft. In zes edities heeft ook het 
Symb de randtekst. In vier gevallen staat het GelUt op plaats zeven, eveneens voorzien van de 
margetekst. 
298.  Een enkele keer zijn er foutjes in de registers geslopen. Zo bijvoorbeeld in Dathenus 1747a 
(de DndM en de Hymne komen niet voor) en 1759a (de DndM ontbreekt). Ook komt het voor dat 
het MG wél in de registers met gelijke melodieën staat, maar niet als gezang is opgenomen. Zo 
bijvoorbeeld in Dathenus 1727a.
299.  Dathenus 1753a.
300.  Een andere mogelijkheid is dat voor deze gezangen is geput uit de Leidse uitgave met 
Goudimels zettingen uit 1620 (zie boven). Alleen voor het GelUt is dat niet mogelijk, aangezien 
dat gezang in de Leidse uitgave geen vierstemmige zetting heeft.



193

III. De lofzangen in Dathenus’ psalmboek tussen 1566 en 1773

dertien. In twee derde van de psalmboeken (56 van de 88 edities) staan 
alle dertien gezangen die in de achterliggende periode in gebruik zijn 
geraakt.301 In een kwart van de uitgaven (22 edities) telt het psalmboek 
slechts negen gezangen. In een aantal gevallen (tien keer) gaat het dan 
om de negen ‘aloude gezangen’, met weglating van de maaltijdliederen, 
het MG en het EigDav. Vaker echter (twaalf keer) is het Symb weggelaten 
en het EigDav wél opgenomen. Eén keer zijn én het Symb én het EigDav 
aanwezig, zodat het aantal op tien komt.302 Daarnaast zijn er uitgaven 
(vijf keer) waarin elf gezangen staan: wel de maaltijdliederen maar niet 
het MG en het EigDav. Dan zijn er nog edities waarin er twaalf gezangen 
zijn: alleen het EigDav of alleen het MG wordt gemist.303 Tot slot is er 
één uitgave die slechts acht gezangen telt doordat (nota bene) de Hymne 
ontbreekt.304 

Wat betreft de volgorde van de gezangen, is er net als in de vorige 
periode veel variatie. Het GelUt staat meestal direct na het GoH, gevolgd 
door óf het MG óf het GvdP. De rij wordt vrijwel altijd gesloten door 
(indien dat gezang aanwezig is) het EigDav. Daartussen kan er worden 
geschoven met de gezangen.305

Wat betreft de afzonderlijke gezangen: het Symb wordt in deze peri-
ode twaalf keer weggelaten. Dat is een duidelijke trend, maar vergeleken 
met de vorige periode, toen het Symb in 26 edities ontbrak, komt het 
fenomeen minder vaak voor. De maaltijdliederen worden in ruim een 
kwart van de edities (23 keer) niet opgenomen: ook dat is minder vaak 
vergeleken met de vorige periode, toen deze gezangen slechts 36 keer 
wél voorkwamen.306 Dat de Hymne in één editie niet is opgenomen,307 
is zeer opmerkelijk en niet te verklaren. Het EigDav is in deze periode 
voluit geaccepteerd: in vier op de vijf psalmboeken (zeventig keer) staat 
het gezang. Voor het MG geldt dat in iets mindere mate ook: 57 keer (66 
procent) wordt het lied opgenomen.

De vraag is of er een verband valt te ontdekken tussen het formaat 

301.  Eén keer telt het register van de gezangen veertien regels. Dat is in de enige editie 
(Dathenus 1733a) in deze periode waarin, zoals dat in de periode hiervoor vaker gebeurde, twee 
versies van het GelUt zijn opgenomen.
302.  Dathenus 1722a.
303.  Respectievelijk Dathenus 1733b en Dathenus 1768a.
304.  Dathenus 1757b. 
305.  De LM staat bijvoorbeeld een aantal keer, net als in de vorige periode, weer vóór de LZ. 
Zeven maal wordt de LS naar voren gehaald en achter de LZ gezet. Een enkele keer staat het GoH 
vóór het Symb.
306.  Een reden kan zijn dat het analfabetisme in de achttiende eeuw is afgenomen, waardoor 
meer mensen over een psalmboek beschikken, dat ze ook thuis (kunnen) gebruiken.
307.  Dathenus 1757b.
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van het psalmboek en het aantal gezangen. In de 27 edities in het grote 
kwarto-formaat wordt inderdaad een aantal maal (negen keer) het mini-
male aantal gezangen opgenomen.308 Vijf keer zijn het MG en het EigDav 
weggelaten, driemaal ontbreekt een van beide.309 Daar staat tegenover 
dat in tien kwarto-edities wél alle dertien gezangen zijn opgenomen. Van 
een duidelijke trend is daarom geen sprake. Datzelfde geldt voor de druk-
kers die verantwoordelijk zijn voor de keuze van het aantal gezangen dat 
ze opnemen. De meesten brengen zowel edities met negen als uitgaven 
met dertien gezangen op de markt. Alleen de uitgaven waar Samuel 
Luchtmans te Leiden bij betrokken is, tellen consequent slechts negen 
gezangen. Het gaat om vier edities, alle in kwarto-formaat.310 Of hier 
principiële overwegingen een rol spelen, is niet uit te maken. Datzelfde 
geldt voor de uitgave die slechts acht gezangen telt.311 Het betreft de eni-
ge editie van een vijftal drukkers c.q. uitgevers/boekverkopers in Den 
Haag en Middelburg die ik heb ingezien, zodat ik geen vergelijking kan 
maken.

Het bovenstaande kan in het schema op de volgende pagina’s als volgt 
worden samengevat:

308.  Acht keer ontbreken de maaltijdliederen, het MG en het EigDav. Eén keer is daarnaast ook 
de Hymne niet opgenomen.
309.  Eén keer zijn er twaalf gezangen zonder EigDav, één keer zonder MG. Eén keer ontbreken 
de maaltijdliederen én het MG.
310.  Dathenus 1712a, 1721a, 1737a en 1750a.
311.  Dathenus 1757b.
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1702a ritm mel/100

1705a ritm mel/100

1705b ritm mel/100

1705c ritm mel/100

1706a ritm mel/100

1707a ritm mel/100

1710a ritm mel/100

1710b ritm mel/100

1711a ritm mel/100

1712a ritm mel/100

1712b ritm mel/100

1713a ritm mel/100

1715a ritm mel/100

1715b ritm mel/100

1716a ritm mel/100

1717a ritm mel/100

1718a ritm mel/100

1719a ritm mel/100

1719b ritm mel/100

1720a ritm mel/100

1721a ritm mel/100

1721b ritm mel/100

1721c ritm mel/100

1722a ritm mel/100

1722b ritm mel/100

1723a ritm mel/100

1723b ritm mel/100

1727a ritm mel/100

1727b ritm mel/100

1730a ritm mel/100

1730b ritm mel/100

1730c ritm mel/100

1731a ritm mel/100

1731b ritm mel/100

1731c ritm mel/100

1732a ritm mel/100

1732b ritm mel/100

1732c ritm mel/100

1733a ritm 2x mel/100

1733b ritm mel/100

1736a ritm mel/100

1737a ritm mel/100

1737b ritm mel/100

1738a ritm mel/100

1738b ritm mel/100
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1739a ritm mel/100

1739b ritm mel/100

1739c ritm mel/100

1740a ritm mel/100

1740b ritm mel/100

1740c ritm mel/100

1740d ritm mel/100

1741a ritm mel/100

1743a ritm mel/100

1744a ritm mel/100

1745a ritm mel/100

1746a ritm mel/100

1746b ritm mel/100

1746c ritm mel/100

1747a ritm mel/100

1747b ritm mel/100

1748a ritm mel/100

1749a ritm mel/100

1749b ritm mel/100

1749c ritm mel/100

1750a ritm mel/100

1750b ritm mel/100

1750c ritm mel/100

1752a ritm mel/100

1753a 4st 4st 4st 4st 4st 4st 4st/ritm 4st 4st 4st 4st/mel/100 4st 4st

1753b ritm mel/100

1753c ritm mel/100

1754a ritm mel/100

1755a ritm mel/100

1757a ritm mel/100

1757b ritm

1758a ritm mel/100

1759a ritm mel/100

1759b ritm mel/100

1760a ritm mel/100

1761a ritm mel/100

1762a ritm mel/100

1765a ritm mel/100

1767a ritm mel/100

1767b ritm mel/100

1768a ritm mel/100

1768b ritm mel/100

100 = melodieaanduiding Psalm 100; mel = melodie; 4st = 4-stemmig; ritm = melodie ritmisch 
genoteerd; 2x = twee varianten van het lied  

Tabel III.6.2.1: Gezangen in edities Dathenus 1702-1773.
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III.7 Conclusie 
Op basis van bovenstaand onderzoek naar bijna 300 edities van het 
psalmboek van Dathenus uit de periode 1566-1773 kunnen ten aanzien 
van de gezangen de volgende conclusies getrokken worden:

De afdeling ‘ander lofsanghen’ in het psalmboek van Dathenus  
bestaat aanvankelijk uit zeven gezangen: de Tien Geboden, de lofzan-
gen van Zacharias, Maria en Simeon, het Symbolum Apostolorum, 
het ‘Ghebedt onses Heeren Iesu Christi’ en ‘Een kort Ghebedt voor de 
Predicatie’. Al snel wordt de collectie aangevuld met twee maaltijdlie-
deren en een tweede berijming van de geloofsbelijdenis, een vertaling van 
Luthers ‘Wir glauben all’ van de hand van Utenhove. Ook verschijnt rond 
1580 in de psalmboeken een Hymne: een vertaling van het oudkerkelijke 
gezang Christe qui lux es et dies. Het lied wordt lange tijd zonder melo-
die afgedrukt. Vanaf circa 1585 staan deze elf gezangen in vrijwel iedere 
editie van Dathenus’ psalmboek. Halverwege de zeventiende eeuw ver-
schijnen in de psalmboeken van Dathenus daarnaast twee nieuwe vrije 
liederen, van Hollandse bodem: ‘Een Eigen Geschrift Davids’ van de hand 
van Abraham van der Meer en een ‘Morgen Gebedt’ van de hand van de 
Amsterdamse uitgever Dirck Pietersz. Pers. Vanaf 1675 tellen de meeste 
psalmboekuitgaven deze dertien gezangen.

De collectie lofzangen vormt een consistent geheel. De zeven gezangen 
die in de eerste edities staan, blijven de jaren door in zwang. Weliswaar 
heeft een enkel gezang het soms zwaar te verduren, met name het 
Symbolum Apostolorum, toch wordt geen enkel gezang definitief ges-
chrapt. Ook de gezangen die in de loop van de tijd worden toegevoegd, 
blijven behouden. Het aantal van dertien gezangen blijkt de grens te zijn. 
Het is opmerkelijk dat in de bijna 300 onderzochte edities welgeteld één 
gezang opduikt (in Dathenus 1615a) dat buiten het genoemde dertiental 
valt. Dat gezang verdwijnt dan ook direct weer.

De gezangen vormen een integraal onderdeel van het psalmboek van 
Dathenus. Hoewel er in de Gereformeerde Kerk, met name in de eerste 
decennia van onze onderzoeksperiode, nogal wat te doen is over het al 
dan niet gebruiken van gezangen in de eredienst, is er geen enkele editie 
bekend waarin geen gezangen staan. 

De collectie gezangen maakt een autonome ontwikkeling door. 
Terwijl gedurende de gehele periode in de verschillende kerkorden en  
synode-uitspraken van de Gereformeerde Kerk slechts acht gezangen – 
de zeven van het begin plus het GelUt – als legitiem worden beschouwd, 
wordt de collectie gezangen in de psalmboeken die met het oog op de 
eredienst in diezelfde Gereformeerde Kerk worden gedrukt, uitgebreid 
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van zeven naar dertien. Slechts een enkele keer lijkt het erop dat drukkers 
als Van Ravesteyn, Keur en Luchtmans vanwege de officieel vigerende 
regelgeving het aantal gezangen dat ze opnemen beperkt houden. Maar 
ook dan telt ieder psalmboek altijd meer dan acht gezangen.

Het zijn met name de drukkers en musici die verantwoordelijk moeten 
worden gehouden voor de uitbreiding van het aantal gezangen. De au-
teur van het psalmboek, Petrus Dathenus (overleden in 1588), heeft zelf 
waarschijnlijk in de eerste periode geweten van of de hand gehad in de 
toevoeging van de maaltijdliederen en de geloofsbelijdenis van Utenhove. 
Of dat ook geldt voor de Hymne, die vanaf 1579 in de Nederlandse 
psalmboeken verschijnt, is de vraag. In ieder geval wat betreft het Eigen 
Geschrift van David en het Morgen-Gebedt ligt het anders. Het is rond 
1650 geen kerkelijke autoriteit die deze gezangen introduceert, maar 
(naar alle waarschijnlijkheid) de remonstrantse musicus-voorzanger en 
drukker Cornelis de Leeuw. Drukkers van allerlei pluimage volgen De 
Leeuw, zodat de twee nieuwe liederen vanaf ongeveer 1675 tot het vaste 
repertoire van de lofzangen behoren. Niets in de psalmboeken wijst erop 
dat het om illegitieme liederen zou gaan.

De ‘behandeling’ van de gezangen in de psalmboeken lijkt te wijzen 
op een zekere tweedeling in de collectie. De eerste helft betreft gezan-
gen die teruggaan op een Bijbel- of belijdenistekst (de Tien Geboden, de 
lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon, het Onze Vader en de twee 
geloofsbelijdenissen). In een aantal gevallen wordt de tekst waarop het 
desbetreffende gezang teruggaat in de marge afgedrukt, net zoals dat 
bij de psalmen vaak gebeurt. De andere helft van de collectie betreft 
zogenoemde vrije liederen: het gebed voor de preek, de maaltijdliede-
ren, de Hymne, het morgengebed en het Eigen Geschrift van David. 
Ook binnen die vrije liederen lijkt echter weer een onderscheid te be-
staan. Het gebed voor de preek en de Hymne behoren, waarschijnlijk 
vanwege het feit dat ze in de kerk regelmatig gezongen worden, tot het 
vaste repertoire en ontbreken vrijwel nooit. Dat geldt niet voor de twee 
maaltijdliederen en evenmin voor de twee nieuwe liederen die er in de 
zeventiende eeuw bij komen. Áls er gezangen worden weggelaten, zijn 
het, behalve in een aantal gevallen het moeilijk zingbare Symbolum 
Apostolorum, de twee maaltijdliederen, het morgengebed en het Eigen 
Geschrift van David. Mogelijk worden deze gezangen, meer dan de an-
dere, beschouwd als liederen voor thuis. In de psalmboeken zijn voor 
die gedachte echter nergens sporen te vinden. Of het moet zijn dat in 
een aantal kwarto-uitgaven (het grotere formaat psalmboek voor in de 
kerk) deze gezangen ontbreken. Daar staan echter evenzoveel kwar-
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to-uitgaven tegenover die deze gezangen wél bevatten en kleinere for-
maten die deze liederen eveneens niet hebben.

Binnen de Gereformeerde Kerk krijgt op deze manier over een 
periode van ruim 200 jaar een gemêleerde verzameling gezangen van 
Franse, Duitse en Hollandse herkomst een canonieke status. Doordat 
ze opgenomen zijn in het psalmboek dat het alleenrecht heeft in de 
Gereformeerde Kerk, hebben ze meer gezag dan de talloze andere gezan-
gen die in omloop zijn. Als in 1773 een nieuwe berijming moet worden 
gemaakt, komen bij de commissie die het werk uitvoert dan ook alleen 
déze dertien door de traditie geheiligde gezangen op tafel.
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Hoofdstuk IV

De receptie van Dathenus’ lofzangen 
in kerk en maatschappij tussen 1566 
en 1773

In de periode 1566-1773 staat in iedere editie van het psalmboek van 
Dathenus die op de markt wordt gebracht een reeks lofzangen, zo zagen 
we in het vorige hoofdstuk. De vraag die ons in dit hoofdstuk bezighoudt, 
is wat er te zeggen valt over het gebruik van deze liederen: in de kerk en 
in het maatschappelijk leven. 

Zoals duidelijk is geworden, is het psalmboek van Dathenus gemodel-
leerd naar het Franse psalter zoals dat in Genève tot stand kwam. Juist 
over het gebruik van de gezangen die aan het Franse psalmboek zijn toe-
gevoegd, zijn we goed geïnformeerd. Zo weten we dat de drie gezangen 
uit het eerste boekje dat Calvijn in 1539 in Straatsburg uitbrengt – de 
Lofzang van Simeon, de Tien Geboden en de geloofsbelijdenis – alle 
drie in de eredienst in Straatsburg worden gebruikt.1 In het complete 
Geneefse Psalter dat in 1562 in Genève verschijnt, zijn alleen de Tien 
Geboden en de Lofzang van Simeon opgenomen. Beide gezangen worden 
in Genève in de eredienst gebruikt.2 
 

1.  Zie Jan Luth in Aulcuns pseaulmes 1539, Inleiding, 33. De Lofzang van Simeon klonk in het 
kader van de viering van het avondmaal. Vgl. Jan R. Luth, ‘Aulcuns pseaulmes et cantiques mys 
en chant. A Strasburg. 1539’, in: Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens en Jan R. Luth (red.), 
Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden 
16.-18. Jahrhundert, Tübingen 2004, 9-19, daar 19.
2.  Zie de uitgave Les pseaumes 1562. Bij de tabellen met de te zingen psalmen achterin staat 
vermeld dat beide gezangen gezongen moeten worden in diensten waarin het avondmaal wordt 
gevierd: de Tien Geboden na de preek, de Lofzang van Simeon tijdens de viering. De Tien 
Geboden werden overigens vaker gezongen. De predikant Charles Perrot doet in 1567 verslag 
van zijn werkzaamheden de jaren daarvoor op het platteland van Genève. Daarin vertelt hij dat 
hij iedere zondagmorgen bij de preek de volgende psalmen liet zingen: Psalm 1, 3, 15, 24, 42, 
119 (Aleph en Beth), 129, 130, 128 en soms de Tien Geboden. Bij het avondmaal werd aan het 
begin heel Psalm 23 en aan het eind de Lofzang van Simeon gezongen. Even verderop schrijft 
Perrot over de catechismusdienst die hij iedere zondag anderhalf uur na de ochtendpreek hield. 
Ook daar klonken de Tien Geboden: de eerste tafel van de wet aan het begin, de tweede tafel aan 
het eind, of alle geboden aan het eind. Zie voor het verslag van Perrot in vertaling: Karin Maag, 
Lifting Hearts to the Lord. Worship with John Calvin in Sixteenth-Century Geneva, Grand 
Rapids 2016, 66-72. Vgl. Jan Smelik, ‘“End sijn gheboden gaede slaen”. De Tien Geboden in de 
kerkdienst’, in: idem, Gods lof op de lippen. Aspecten van liturgie en kerkmuziek, Zoetermeer 
2005, 129-152, daar 131. Zie uitgebreid over het zingen bij Calvijn in Straatsburg en Genève en 
de rol van de psalmtabellen Elsie Anne McKee, The Pastoral Ministry and Worship in Calvin’s 
Geneva, Genève 2016, 203-221.
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Behalve van het Geneefse Psalter maakt Dathenus in 1566 voor zijn 
lofzangen ook gebruik van de gezangen in de psalmuitgaven van  
Jan Utenhove. Van twee gezangen van Utenhove, de Lofzang van 
Simeon en het gebed voor de preek, weten we dat ze in de Nederlandse 
gemeente in Londen al vroeg worden gebruikt. De Lofzang van Simeon 
heeft al vóór 1554 een functie na de viering van het avondmaal. Het 
gebed voor de preek heeft in diezelfde periode een vaste plaats in de 
liturgie: het wordt voorafgaand aan de preek door de gemeente gezon-
gen.3

De vraag is nu of en zo ja hoe de gezangen in het psalmboek van 
Dathenus in de Nederlanden liturgisch worden gebruikt. Worden de 
gebruiken van Genève en Londen hier te lande overgenomen? Volgens 
A.Th. van Deursen zingen de Nederlandse gereformeerden juist bij voor-
keur uit ‘dat kleine aanhangsel van het psalmboek, de handvol gezan-
gen’ achter in Dathenus’ psalmboek.4 Hij verwijst ter onderbouwing van 
die stelling naar het gegeven dat de Tien Geboden, de geloofsbelijdenis 
en het Gebed des Heeren in veel kerken wekelijks gezongen worden als 
vaste onderdelen van de liturgie. Daarvan geeft hij voorbeelden uit de 
periode 1587-1621 in de plaatsen Ridderkerk, Charlois, Schoonhoven 
en Gouda. In Schoonhoven geldt in 1619 ook de Lofzang van Maria als 
vast liturgisch gezang. De ‘wijdste verbreiding’ heeft echter volgens Van 
Deursen waarschijnlijk het gebed voor de preek van Utenhove, getuige 
onder andere vermeldingen over het afschaffen en/of weer invoeren van 
dit lied in Schoonhoven, Hoornaar en Edam.5 

Nu beschrijft Van Deursen in zijn boek een beperkte periode van het 
kerkelijk leven in de Gereformeerde Kerk, namelijk de late zestiende en 
de vroege zeventiende eeuw, en dan ook nog alleen in het gewest Holland. 

3.  Zie Jan Luth in De 25, 26 en 11 psalmen Utenhove, Inleiding, 8, 21-22. De Lofzang van 
Simeon kon, volgens de De christlicke ordinancien van Micron (1554), ook worden ingeruild 
voor Psalm 23. Wat betreft het gebed voor de preek: In de heruitgave van de 25 psalmen van 
Utenhove die in 1557 in Emden uitkomt, is het gebed voor de preek voor het eerst opgenomen, 
met in het opschrift de mededeling dat het in de gemeente (in Londen) voorafgaand aan de 
preek werd gebruikt. Dat gebruik wordt bevestigd in de uitgave van Utenhoves psalmen die in 
september 1566 bij Jan Daye in Londen verschijnt. Daarin staat voor het eerst na de psalmen 
een ‘Formvlier Kerckendienstes’. Van het (gesproken) gebed voor de preek tijdens de zondagse 
diensten worden twee versies gegeven (op fol. 4v. en 9r.). Het gebed sluit af met: ‘Sulckes bidde 
wy van dy (…) ende singhen wt grond onses herten. O God die du onse. &c.’ Dit lied is als laatste 
gezang na de psalmen opgenomen.
4.  A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk in de tijd van Maurits 
en Oldenbarnevelt, vierde druk, Franeker 2010, 197: ‘In Datheens bundel is de voorkeur het 
meest uitgegaan naar dat kleine aanhangsel van het psalmboek, de handvol gezangen die aan de 
verzameling zijn toegevoegd.’
5.  Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 197-198.
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Daarbij gaat hij ervan uit dat Dathenus’ psalmboek rond 1625 slechts  
zeven gezangen telt, terwijl we in het vorige hoofdstuk gezien hebben dat 
er in die tijd vrijwel altijd elf zijn opgenomen.6 In dit hoofdstuk ga ik na of 
Van Deursens stelling dat de handvol gezangen in Dathenus’ psalmboek 
geliefd is en veelvuldig gebruikt wordt, te staven is voor de hele periode 
1566-1773 en voor het gehele gebruikersgebied van de psalmbundel. Een 
tweede vraag is welke van deze gezangen populair zijn en welke minder 
of niet gezongen worden. 

Het antwoord op deze vragen is niet eenvoudig te geven, omdat recht-
streekse gegevens over het gebruik van de gezangen in bijvoorbeeld de 
kerkdiensten schaars zijn. Om toch een zo nauwkeurig mogelijk beeld 
te krijgen, breng ik zo veel mogelijk gegevens over het gebruik van 
Dathenus’ lofzangen in de periode 1566 tot 1773 bijeen. Voor ieder tijd-
vak7 probeer ik steeds een antwoord te vinden op een aantal vragen, die 
mijns inziens samen het terrein bestrijken waarop deze lofzangen zich 
bewegen:
1.  Wat weten we over het gebruik van Dathenus’ lofzangen in de kerk en 

welke uitspraken doen kerkelijke vergaderingen over deze gezangen?
2.  Welke behandeling krijgen de lofzangen in berijmingen die als alter-

natief voor Dathenus’ psalmboek verschijnen en in vertalingen die 
van Dathenus’ psalmboek worden gemaakt?

3.  Welke lofzangen van Dathenus worden in andere liedbundels en 
uitgaven overgenomen (de zogenoemde citaatfrequentie) en welke 
gezangmelodieën worden gebruikt voor nieuwe teksten (de zoge-
noemde contrafacten)?

4.  Als de psalmen van Dathenus muzikaal worden bewerkt, zoals in 
koraalboeken voor de kerkorganist, hoe gaan musici dan om met de 
collectie lofzangen? Krijgen die allemaal een behandeling, of wordt er 
een selectie gemaakt?

5.  Hoe komen we Dathenus’ lofzangen, buiten bovengenoemde deel-
gebieden, tegen in het publieke domein? Hoe wordt er, bijvoorbeeld 
door theologen, geschreven over deze gezangencollectie? En zijn er 
misschien gegevens dat Dathenus’ lofzangen in het openbare leven 
klinken, bijvoorbeeld bij het dagelijkse klokkenspel van het carillon? 

6.  Zie bijvoorbeeld Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 468, waar in een bijlage is 
weergegeven welke psalmen en gezangen er tussen 1623 en 1631 in Hoornaar werden gezongen. 
De Tien Geboden, de geloofsbelijdenis (welke van de twee is niet duidelijk), het Gebed des 
Heeren en het gebed voor de preek werden gebruikt, de drie lofzangen echter niet. Over de 
maaltijdliederen en de Hymne rept Van Deursen niet.
7.  Ik onderscheid voor de overzichtelijkheid de volgende periodes: 1566-1600, 1600-1650, 1650-
1700 en 1700-1773.
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Niet voor iedere periode is elke invalshoek even relevant. Zo leveren de 
acta van kerkelijke vergaderingen het meeste materiaal op in de eerste 
periode, terwijl in de achttiende eeuw de gezangen nauwelijks meer 
genoemd worden.8 De vraag wat musici doen met de lofzangen als ze 
een koraalboek maken, is daarentegen juist weer alleen voor de latere 
tijdvakken relevant, omdat er in de eerste periode geen koraalboeken 
verschijnen. De gegevens van de genoemde vijf invalshoeken bij elkaar 
geven niettemin een tamelijk betrouwbaar beeld van de receptie van de 
lofzangen van Dathenus9 in de periode 1566 tot 1773.10

8.  Ik heb me in dit hoofdstuk op het punt van de kerkelijke vergaderingen moeten beperken tot 
de uitgegeven notulen en acta, waardoor de nadruk wat dit onderdeel betreft ligt op de zestiende 
en de eerste helft van de zeventiende eeuw. De manuscripten uit de periode 1566-1773 die zich 
in het ‘Oud Synodaal Archief’ van de Nederlandse Hervormde Kerk bevinden, blijven dus buiten 
beschouwing. Zie A. Fris (bew.), Inventaris van de archieven behorend tot het ‘Oud Synodaal 
Archief’ van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1566-1816, ’s-Gravenhage/Hilversum, 1991. 
Overigens is de eerste indruk na een vluchtige kennisname van een aantal manuscripten dat er in 
de tweede helft van de zeventiende eeuw en in de achttiende eeuw niet of nauwelijks meer over 
de gezangen is gesproken.
9.  Ook in dit hoofdstuk gebruik ik voor de afzonderlijke lofzangen steeds de afkortingen die 
in het vorige hoofdstuk zijn geïntroduceerd: TG, LZ, LM, LS, Symb, GoH, GvdP, GvdE, DndM, 
GelUt, Hymne, EigDav en MG.
10.  Ik wijs erop dat het onmogelijk is om op alle deelgebieden in dit hoofdstuk een compleet 
overzicht te geven. Daarvoor is het terrein (vaderlandse en kerkgeschiedenis, theologie, 
hymnologie, muziekwetenschap) te breed en de periode (ruim 200 jaar) te groot. Dit hoofdstuk 
pretenteert dan ook niet compleet te zijn. Wel worden er zo veel gegevens (nieuwe en reeds 
bekende) gepresenteerd, dat voor de periode 1566-1773 een tamelijk betrouwbaar beeld ontstaat 
van de receptie van Dathenus’ lofzangen in kerk en maatschappij.
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IV.1 De periode 1566-1600
In de zestiende eeuw bevatten de psalmboeken van Dathenus zoals we 
gezien hebben aanvankelijk zeven lofzangen. Dat aantal wordt echter 
gaandeweg uitgebreid tot elf gezangen. Een deel van die collectie speelt 
in deze periode in de Nederlanden een rol in kerk en samenleving.

IV.1.1 Kerkelijke besluiten en gebruiken  
In de periode tot 1600 zijn Dathenus’ lofzangen regelmatig onderwerp 
van gesprek tijdens vergaderingen van synodes (nationaal en regionaal) 
en kerkenraden (lokaal).

IV.1.1.1 Centraal
Tijdens centrale kerkelijke vergaderingen wordt in deze prille fase van de 
Gereformeerde Kerk een aantal keer gesproken over de vraag wat er tij-
dens de kerkdienst gezongen mag worden. In dat verband komen ook de 
gezangen die aan de berijming van Dathenus zijn toegevoegd ter sprake. 
Laten de artikelen van Wesel (1568) en de synode van Emden (1571) zich 
nog in algemene bewoordingen uit over het zingen van (de) psalmen (van 
Dathenus),11 tijdens de provinciale synode die in 1574 in Dordrecht ver-
gadert worden de gezangen voor het eerst genoemd: alleen de psalmen 
van Dathenus ‘mitsgaders de andere Gezangen daar by gestelt’ mogen in 
de kerk gebruikt worden.12 In antwoord op vragen van afgevaardigden 
wordt gesteld dat men met de psalmen van Dathenus ‘mitsgaders t’ gunt 
datter bij is’ (waarmee de gezangen zijn aangeduid) tevreden moet zijn.13 

11.  Zie voor deze uitspraken J.R. Luth, “Daer wert om ’t seerste uytgekreten...”. Bijdragen tot 
een geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme, 
1550-1852, Kampen 1986, 55-56. Over het zogenoemde Convent van Wesel, dat in 1568 zou 
hebben plaatsgevonden, heeft Jesse Spohnholz recent betoogd dat het nooit bestaan heeft. Zie Jesse 
Spohnholz, The Convent of Wesel. The Event that Never was and the Invention of Tradition, 
Cambridge 2017. Van de artikelen die in november 1568 in Wesel zijn opgesteld is volgens 
Spohnholz hoogstwaarschijnlijk Dathenus de auteur (a.w., 40-59). Als dat waar is, komt de zinsnede 
in artikel 31 van hoofdstuk II van die artikelen, dat in alle Nederlandse kerken de psalmen die 
Dathenus heeft vertaald moeten worden gebruikt (‘In cantu ecclesiastico retinebuntur per omnes 
Belgii ecclesias psalmi à Petro Datheno conuersi (...)’, in een nieuw licht te staan.
12.  C. Hooijer (ed.), Oude Kerkordeningen der Nederlandsche Hervormde Gemeenten (1563-
1638) en het Concept-Reglement op de organisatie van het Hervormd Kerkgenootschap in het 
Koninkrijk Holland (1809), Zaltbommel 1865, 103, artikel 43: ‘Men zal in de Kerken de Psalmen 
door Petrum Dathenum in dichte gestelt, mitsgaders de andere gezangen daar by gestelt, alleen 
gebruiken, tot dat in de generalen Synodo anders besloten zal worden.’
13.  F.L. Rutgers (ed.), Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, ‘s-Gravenhage 
1889, 142: ‘Op het voorstellen, Of het nut ware datmen beneffens den Psalmen Dauids ghedichtet 
door Dathenum enighe andere gheestelicke liedekens ende psalmen van de anderen gheleerden 
luijden ghemaeckt inden Kercken ghebruijckte, Is vanden broederen besloten dat men met den 
Psalmen Datheni mitsgaders t’ gunt datter bij is te vreden sal wesen, tot dat inden Sijnodo 
generali anders besloten sal sijn.’
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Onduidelijk is of met ‘de andere Gezangen daar by gestelt’ ook de twee 
maaltijdliederen zijn bedoeld, die in 1574 in een aantal edities zijn afge-
drukt.14 Eén gezang wordt met name genoemd: het GvdP van Utenhove. 
Zoals gezegd, heeft dit gezang in Londen in de liturgie een vaste plaats. 
Het lijkt erop dat dit gebruik ook op het vasteland in zwang is geraakt 
(er is sprake van ‘den gewoonlyken Gezang, tusschen het Gebedt ende 
Predicatie’), maar dat er vragen leven over het lied, omdat het geen 
berijmd Bijbelgedeelte betreft. De Dordtse synode van 1574 besluit dat de 
predikanten zelf mogen beslissen of ze het lied wel of niet laten zingen.15 

De nationale synode die in 1578 in Dordrecht bijeenkomt, zegt indirect 
iets over de lofzangen. De psalmen van Dathenus zullen in de eredienst 
gezongen worden, ‘de ghesanghen de welcke in der H. Schrift niet en 
worden ghevonden’ mogen echter niet gebruikt worden.16 Waarschuwt 
de synode hier tegen andere gezangen dan die van Dathenus, bijvoor-
beeld de lutherse liederen in de Emder editie van 1574? Of bedoelt de sy-
node hier de extra gezangen die inmiddels in Dathenus’ kerkboek staan? 
In ieder geval wordt van de gebruikelijke gezangen van Dathenus in-
direct gezegd dat die wél uit de Schrift komen. Dat de synode met deze 
uitspraak ook waarschuwt tegen het GvdP van Utenhove, is mijns inziens 
onwaarschijnlijk. In 1574 is voor dit lied ruimte geboden en ook in vol-
gende synode-uitspraken is die ruimte er, zoals we zullen zien.17

Tijdens de nationale synode die in 1581 in Middelburg wordt ge-
houden, ligt de vraag op tafel of Dathenus’ psalmen vervangen moeten 
worden door de berijming die Marnix van Sint-Aldegonde in 1580 heeft 

14.  Voor uitspraken in dit hoofdstuk over de gezangen die in de verschillende psalmboekedities 
staan, verwijs ik naar het vorige hoofdstuk. De edities worden opnieuw aangeduid met Dathenus 
1566a et cetera.
15.  Hooijer, Oude Kerkordeningen, 103, artikel 41: ‘Aangaande den gewoonlyken Gezang, 
tusschen het Gebedt ende Predicatie, O God die onse Vader bist, &c. dat zal in de vryheid der 
Dienaren staan te houden ofte laten.’ Vgl. de aantekening bij artikel 41 in Rutgers, Acta, 143: ‘Is 
besloten dat na het ghebet voor de predicatie, dat ghesangh O Godt die onsen Vader bist etc. den 
Dienaren vrij sal staen te houden of te laten.’ Vgl. Luth, Daer wert, 57 over de vraag of in deze 
uitspraak gelezen mag worden dat het GvdP een vast bestanddeel van de liturgie was.
16.  Rutgers, Acta, 253, artikel 24: ‘De Psalmen Dauidts van Petro Datheno ouergesett sullen in 
den Christelicken tsamenkoemsten der Nederduytscher Kercke ghelyckmen tot noch toe ghedaen 
heeft ghesonghen worden, achterlatende de ghesanghen de welcke in der H. Schrift niet en 
worden ghevonden.’
17.  Vgl. Luth, Daer wert, 58, die stelt dat de synode van 1578 het schijnbaar niet eens was 
met de uitspraak over de bedezang van de vorige synode. Overigens schrijft hij even verderop 
iets tegengestelds: ‘Vermoedelijk bedoelde de synode niet dat de achter de psalmberijming van 
Datheen opgenomen berijmingen van de 12 artikelen, de Bedezang, de Morgen- en Avondzang 
uit de kerkboeken moesten verdwijnen en niet gezongen mochten worden, maar zij wilde de 
mogelijkheid, dat aan de tot dan toe opgenomen liederen andere zouden worden toegevoegd, 
uitsluiten.’ Ik wijs er overigens op dat van een morgen- en avondzang in 1578 nog geen sprake is.
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uitgegeven. Ook is er de vraag vanuit Overijssel of er niet een selec-
tie van lutherse liederen achter de psalmen kan worden gedrukt. Dat 
wordt niet raadzaam geacht. Wel krijgen de afgevaardigden uit Deventer 
permissie om een uitgave met enkele van de makkelijkste psalmen van 
Dathenus plus een aantal lutherse liederen te maken, zodat de boeren in 
Overijssel aan de psalmen kunnen wennen.18 In de kerkorde die de syno-
de van Middelburg opstelt, wordt opnieuw gezegd dat alleen de ‘Psalmen 
Dauids’ in de kerk gezongen mogen worden (een berijming wordt niet 
genoemd, blijkbaar wil men de deur openhouden voor de psalmen van 
Marnix), met weglating van de gezangen die niet uit de Schrift komen.19

Als in 1583 op last van de Staten van Holland een ontwerp van ker-
kelijke wetten wordt gemaakt, is er in artikel 22 ook sprake van de kerk-
zang. Voor het eerst wordt een opsomming van de toegestane gezangen 
gegeven: 

 
Dat men in de Kercken gebruycken ende singhen sal die hondert vyfftigh 
psalmen Davidts, die thien geboden, ende Lofsangen Zacharia, Maria ende 
Simeons, het geloove ende vader onse ende anders gheen lofsangen.20 

Opnieuw wordt geen berijming genoemd: de formulering laat ruimte 
voor zowel Dathenus’ als Marnix’ psalmen. Opvallend in de opsomming 
van de gezangen is het ontbreken van het GvdP. Wil men, anders dan in 
1574, dit lied helemaal weren? De vraag is opnieuw of met de zinsnede 
‘ende anders gheen lofsangen’ gedoeld wordt op gezangen buiten het 
psalmboek van Dathenus (een verwijzing naar de discussie in Middelburg 
over de lutherse liederen?), of dat men juist denkt aan de extra gezangen 
die op dat moment in diverse edities van Dathenus’ psalmboek staan: 
behalve de maaltijdliederen inmiddels ook de Hymne. Welk gezang met 
‘het geloove’ is aangegeven, wordt niet nader omschreven. In 1583 staat 
in vrijwel iedere uitgave van Dathenus’ psalmen behalve het Symb ook 
het GelUt, dat vaak wordt aangeduid met ‘Dat Ghelooue’. Waarschijnlijk 
wordt voor beide versies ruimte geboden.21 

18.  Rutgers, Acta, 372: ‘Dien van oueryssel is vut seker respect toegelaten eenige der lichste 
psalmen dauids, tot XII oft meer toe, besonder te drucken, ende daer by eenige oostersche 
vutgelesen gesangen, om alsoe de boeren aldaer te gewennen tot gebruyck der psalmen dauids.’ 
Vgl. Luth, Daer wert, 58-62.
19.  Rutgers, Acta, 394, artikel 51: ‘De Psalmen Dauids alleen sullen inder Kercke ghesonghen 
werden, latende de ghesanghen die men niet vindt inder Schriftuere.’
20.  Hooijer, Oude Kerkordeningen, 239, artikel XXII.
21.  In 1591 laten de Staten van Holland opnieuw een ontwerp van kerkelijke wetten opstellen, 
ditmaal door een gemengde commissie van zestien vertegenwoordigers uit zowel de politiek als 
de kerk. In lijn met wat in 1583 is vastgelegd, worden weer de 150 psalmen en de zes gezangen 
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De nationale synode die in 1586 in Den Haag wordt gehouden, is de laat-
ste centrale kerkelijke vergadering van de zestiende eeuw. De kerkorde 
die wordt opgesteld zegt eenvoudig en in lijn met eerdere synodes dat in 
de kerken de ‘Psalmen Davidts’ zullen worden gezongen, met weglating 
van de gezangen die niet uit de Schrift komen.22 Op de achtergrond speelt 
opnieuw de vraag of de psalmen van Dathenus niet vervangen moeten 
worden door die van Marnix. De Haagse synode staat in principe posi-
tief tegenover het idee om naast Dathenus’ psalmen ook die van Marnix 
vrij te geven voor gebruik in de eredienst. Ze stelt echter wel een groot 
aantal voorwaarden aan Marnix, als gevolg waarvan deze berijming toch 
niet in gebruik wordt genomen.23 In de besluitvorming rond het wel of 
niet invoeren van Marnix’ berijming is overigens opmerkelijk genoeg 
nergens sprake van de gezangen die in zijn bundel uit 1580 achter de 
psalmen zijn opgenomen. Die komen namelijk voor een deel niet overeen 
met de gezangen in de Dathenus’ psalmboek. De invoering van Marnix’ 
gezangen zou in de praktijk tot onduidelijkheid hebben geleid, omdat 
Marnix een aantal melodieën vervangt en bij een paar gezangen het aan-
tal strofen wijzigt.24 

IV.1.1.2 Regionaal en lokaal
Ook op regionaal en lokaal niveau komen we in de zestiende eeuw het 
gebruik van Dathenus’ lofzangen in de kerkelijke besluitvorming tegen. 
Al in een vroeg stadium worden de drie gezangen die corresponderen 
met de drie hoofdthema’s van de Heidelbergse Catechismus – geloof, 
gebod, gebed – met name genoemd. In de Nederlandse gereformeerde 
gemeente van Frankfurt am Main besluit de kerkenraad in januari 1571 
bijvoorbeeld dat iedere zondagmorgen de TG zal worden gezongen.25 
In de Nederlandse gemeente in Londen, waar in 1571 de psalmen van 
Utenhove zijn vervangen door die van Dathenus, blijkt al in 1573 sprake 

met name genoemd. Zie Hooijer, Oude Kerkordeningen, 345, artikel 23 (‘Vande Psalmen’): 
‘Datmen in de Kercken ghebruycken ende singhen sal de 150. Psalmen Davids, de thien 
Gheboden, de Lofsanghen Sacharie, Marie ende Simeonis, het Gheloove ende Vader onze, ende 
anders geen ghesanghen.’
22.  Rutgers, Acta, 501, artikel 62: ‘De Psalmen Davidts sullen inde Kercken ghesonghen werden, 
latende de ghesanghen diemen niet en vindt inder heylige Schriftuere.’
23.  Zie Rutgers, Acta, 611-612 voor de brief van de synode aan Marnix waarin de voorwaarden 
zijn vermeld. Vgl. Luth, Daer wert, 63-65.
24.  Zie hierover uitgebreider paragraaf IV.1.2.
25.  H. Meinert en W. Dahmer (ed.), Das Protokollbuch der Niederländischen Reformierten 
Gemeinde zu Frankfurt am Main 1570-1581, Frankfurt am Main 1977, 66: ‘Den 10en Januarij 
[1571] is in consistorie besloten dat men sundaechs smergens altijt sijnghen zoude de thien 
geboden, ende voort de psalmen altijt achtervolghende.’
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van een traditie dat het GoH standaard in de liturgie wordt gezongen. 
De diakenen zien echter graag dat het ‘Vaderonse’ (het GoH) wordt ver-
vangen door ‘het geloove’.26 In juli 1574 spreekt de Londense kerkenraad 
opnieuw over de gezongen geloofsbelijdenis, nu aangeduid als ‘symbo-
lum apostolorum’. Besloten wordt dat, als Psalm 119 ‘uutghesonghen’ zal 
zijn, een begin zal worden gemaakt met het zingen van de geloofsbelijde-
nis in de ochtenddiensten.27

De kerkenraad van het Zeeuwse Arnemuiden besluit in 1575 dat er 
vóór en na de ‘predikatie’ psalmen zullen worden gezongen, behalve op 
zondagavond. Dan wordt er uit de catechismus gepreekt en in het kader 
daarvan worden vooraf het GoH en aansluitend de TG gezongen.28 In 
1584 komen we een variant van dit gebruik tegen in een besluit van de 
classis Zuid-Beveland: waar orde is, moet in de ochtenddienst het GoH 
gezongen worden en in de tweede dienst de TG.29 In Ridderkerk besluit 
de kerkenraad in 1587 dat men in de middagdienst voortaan de drie ca-
techismusliederen gaat zingen. De reden wordt erbij gegeven: ’s middags 
komen de eenvoudige mensen naar de kerk, en die hebben moeite met 

26.  A.J. Jelsma en O. Boersma (ed.), Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te 
Londen 1569-1585, ’s-Gravenhage 1993, 323, nr. 1299: ‘Willem Fogghe gaf an met noch andere 
diakens, dat ze begerden dat me in stee van het Vaderonse dicmael zouden willen het geloove 
singhen (…).’ Welke geloofsbelijdenis is bedoeld, wordt niet nader omschreven. De Londense 
gemeente was bekend met de geloofsbelijdenis van Utenhove, die in vrijwel al diens bundels 
stond. Dat zou ervoor pleiten dat met ‘het geloove’ Utenhoves versie is bedoeld. Anderzijds kende 
de gemeente sinds april 1571 het Symb uit Dathenus’ bundel, zodat ook dat gezang bekend kan 
zijn geweest in april 1573.
27.  Jelsma en Boersma, Acta Londen, 421-422, nr. 1797 (4 juli 1574): ‘Item te advyseren of men 
nu voortsan in de vroughpredicatie zynghen zal het symbolum apostolorum’, en nr. 1800 (8 juli 
1574): ‘Nopende het zynghen van het symbolum apostolorum es besloten dat men als den 119en 
psalm uutghesonghen zal wesen, alsdan in de vroughpredek[atie] zal anheven te synghen het 
voorn. symbolum.’
28.  Zie Historische Vereniging Arnemuiden, Acta Kerkenraad 1575-1583, online: (http://
www.arnehistorie.com/Artikelen-Kerkarchief/acta-kerkenraad-1575-1583.html, 23-9-2014): 
‘[Ouderling] Pieter Bartholomeussen kreeg de taak om voor iedere predikatie een of twee 
hoofdstukken voor te lezen uit het Nieuwe Testament. Voor en na de predikatie zouden psalmen 
gezongen worden, behalve in de diensten van de zondagavond want bij die gelegenheden werd 
er voor de predikatie het Onze Vader en na de predikatie de Tien Geboden gezongen.’ De 
aanduiding ‘predikatie’ kan in de 16e eeuw slaan op de kerkdienst als geheel, maar ook alleen op 
de preek. Zie daarover Luth, Daer wert, 57.
29.  J. Bouterse (ed.), Classicale Acta 1573-1620, deel IV: Provinciale synode Zeeland: Classis 
Walcheren 1602-1620, Classis Zuid-Beveland 1579-1591, Den Haag 1995, 409: ‘Ende daer 
orden is, sal den Vader onse ghesonghen worden des voornoens ende de thien gheboden des 
achternoens.’ Vgl. Albert Kort en Allie Barth, Stappen in en om De Grote Kerk in Goes, Goes 
2013, 92: ‘Zo besloot de classis Goes in 1584 dat in de morgendienst het Onze Vader gezongen 
moest worden en in de middagdienst de Tien Geboden en geestelijke liederen, geen psalmen. 
Welke die geestelijke liederen waren, wordt niet vermeld.’ Waarschijnlijk verwijzen de auteurs 
naar bovengenoemde uitspraak van de classis Zuid-Beveland. Er is namelijk in die tijd geen 
classis Goes. Wel komt de classis Zuid-Beveland in 1584 een keer samen in Goes. Hoe de auteurs 
aan de ‘geestelijke liederen’ komen, is onduidelijk.
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de psalmen. Op deze manier leren ze de drie catechismusgezangen in 
ieder geval wel.30 In 1595 staat de kwestie nog een keer op de agenda in 
Ridderkerk. Nu wordt erbij gezegd dat het gezang dat na de catechismus-
preek wordt gezongen, aansluit bij wat er aan de orde is geweest.31

In Dordrecht kent men al vroeg de traditie van de gezongen geloofs-
belijdenis. In mei 1576 spreekt de kerkenraad zich uit over de versie van 
Utenhove, die vanaf 1569 steeds vaker in de psalmboeken van Dathenus 
is opgenomen. In Dordrecht verschijnt juist in 1576 bij Jan Canin een uit-
gave van Dathenus’ psalmen waarin ook het GelUt staat.32 Waarschijnlijk 
verwijst de kerkenraad naar deze uitgave als hij zegt dat het bedoelde lied 
nu gedrukt is.33 De classis Dordrecht neemt de maand erop ‘eendrachte-
lick’ het besluit dat het ‘symbolum’ van Utenhove vóór de ‘predicatie’ 
in de kerk zal worden gezongen, op de melodie zoals die nu gedrukt is.34 
Overigens besluit de Dordtse gemeente in februari 1579 om de geloofs-
artikelen voortaan aan het eind van de dienst te reciteren, wat het einde 
van de gezongen geloofsbelijdenis lijkt te betekenen.35 

30.  M.G. Hofman en C.J. Houtman (ed.), Een gemeente in opbouw. De kerkenraadsnotulen 
van Ridderkerk 1574-1675. Met een inleiding van prof. dr. F.A. van Lieburg, Zoetermeer 
2010, 51: ‘In de vergaderinge gehouden den eersten november is goetgevonden dat men in de 
namiddachspredicke voortaen sal singen de Thien geboden des Heeren, het Gelove ende het Vater 
onser. Ende dat, omdat het meest slechte lieden sijn die alsdan ter kercke comen, die de Psalmen 
niet connen, ende dat sy de andere gesangen voornoemt te beter leeren souden.’
31.  Hofman en Houtman, Een gemeente in opbouw, 68: ‘Den 2den julij wiert in byeencomste 
kerckenraets, naer goetvinden credentien op Streefkercke, besloten uut gemeyn advys, dat men so 
nae als men conde naer de naemiddaechsche predikatie uut catechismo syngen soude een versken des 
Geloofs, der Thien Geboden of des Gebets, vervaetende ’t stuck daervan gehandelt geweest hadde.’
32.  Zie Dathenus 1576a.
33.  Th.W. Jensma, Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde 
Gemeente te Dordrecht 1573-1579, Dordrecht 1981, 55: ‘Item hebben die broederen voer goedt 
aengeseen dat men mit den irsten in’t werck sal stellen dat die algemeinnen geloeff sal gesongen 
werden ende dat, want sij gedroeckt ys.’
34.  J.P. van Dooren (ed.), Classicale Acta 1573-1620, deel I: Particuliere synode Zuid-Holland: 
Classis Dordrecht 1573-1600, ’s-Gravenhage 1980, 46: ‘Is van de broederen eendrachtelick 
besloten, dat men het symbolum, van Jan Uytenhove overgeset, in de kercke voor de predicatie 
sal singen, na de voys nu nieuw gedruckt, soo vele mogelijck is.’ Zie over de variatie in de 
melodie van het Utenhove-lied mijn behandeling van dit gezang in paragraaf VI.7. C.A. Tukker, 
De Classis Dordrecht van 1573-1609. Bijdrage tot kennis van in- en extern leven van de 
Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering, Leiden 1965, 165 lijkt alleen bekend 
te zijn met uitgaven van Dathenus waarin het GelUt niet stond. Hij verbaast zich er in ieder 
geval over dat in de edities uit 1567 en 1572 die hij kent een ander ‘symbolum’ staat dan dat van 
Utenhove. Zijn aanname ‘dat het zingen van het symbolum niet tot de vaste bestanddelen van 
de dienst behoorde’, met een verwijzing naar het Convent van Wesel, is vreemd en wordt niet 
gestaafd door de feiten, evenmin als de suggestie dat het feit dat de synoden van 1581 en 1586 de 
lofzangen niet meer met name noemen, ‘kan wijzen op overheersing van de psalmen en het in 
onbruik geraken van de lofzangen en het gezongen symbolum’.
35.  Jensma, Uw rijk kome, VI en 155-156: ‘Is besloten dat men up alle Sondagen den 
voermiddach in die besluit der predicatien nae het gebot die Artikel des Christliken Gelovens 
voer die gemiente sal recitieren.’ In de Augustijnenkerk moet dat ’s middags gebeuren met onder 
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De classis Rotterdam en Schieland spreekt op haar vergadering van februari 
1587 over ‘’t gesanck Uutenhovii’ en over de TG. Het al dan niet gebruiken 
van deze liederen wordt aan de wijsheid van de kerken overgelaten.36 Of 
met het gezang van Utenhove diens geloofsbelijdenis bedoeld wordt of het 
GvdP, is niet duidelijk. Over het zingen van de TG bestaat in deze classis 
blijkbaar ook discussie. Waarschijnlijk gaat het hier over de vraag of de 
Tien Geboden opgezegd of gezongen moeten worden tijdens de eredienst.

Het GvdP van Utenhove komt intussen ook elders meermalen ter 
sprake. Soms in positieve zin, zoals tijdens de provinciale synode van 
Zutphen in 1580, waar besloten wordt dat dit lied vóór de ‘praedicatie’ 
gezongen zal worden.37 Ook in Delft is in die tijd het gebruik van het 
gezang bekend.38 Op de particuliere synode die in 1587 in Delft bijeen-
komt blijkt het lied echter nog steeds stof tot discussie op te leveren. De 
vergadering laat het iedereen vrij het gezang al dan niet te gebruiken, 
omdat de laatste nationale synode (de Haagse synode van 1586) er niets 
over gezegd heeft. Het wachten is op de volgende nationale synode. De 
vergadering in Delft maakt overigens van de gelegenheid gebruik om aan 
de visitatoren mee te geven dat opgetreden moet worden tegen mensen 
die andere gezangen in willen voeren.39 

De particuliere synode die in juni 1587 in Kampen bijeenkomt, wil 
kennelijk het gebruik van Utenhoves GvdP beperken tot de zondagse 
diensten. Ze gelast in ieder geval dat het gezang door de week onge-
zongen zal blijven.40 Eind december 1597 spreekt de kerkenraad van 

andere de Tien Geboden, de geloofsbelijdenis en het Onze Vader. Ten onrechte schrijft Luth, Daer 
wert, 101 met een verwijzing naar Tukker, De Classis Dordrecht, 166, noot 184 dat de kerkenraad 
van Dordrecht op 1 november 1587 besluit om, met het oog op mensen die moeite hebben met de 
psalmen, onder andere het ‘symbolum’ te laten zingen. Tukker verwijst op deze plaats niet naar 
Dordrecht, maar naar bovengenoemd kerkenraadsbesluit van Ridderkerk.
36.  J. Bouterse (ed.), Classicale Acta 1573-1620, deel III: Particuliere synode Zuid-Holland: 
Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620, ’s-Gravenhage 1991, 7: ‘Aengaende ’t gesanck 
Uutenhovii ende der thien gheboden stelt de classe sulx ter discretie der kercke.’
37.  J. Reitsma en S.D. van Veen (ed.), Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden 
in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, 8 delen, Groningen 1892-1899, IV, 
6: ‘Dat gesangh: O Godt der du onse Vaeder bist, etc. sall voor die praedicatie gesongen worden.’
38.  Zie de ongedateerde ‘Ordonnantie op de predicatie’ die gold in de gemeente van Delft, in: H.J. 
Jaanus, Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605), Amsterdam 1950, 247: ‘De 
Dienaeren des Woorts sullen sorghdraghen op den predickstoel te wesen aleer de Psalm wt is oft 
het gesanck voor de Predicatie (...).’
39.  Reitsma/Van Veen, Acta, III, 299-300: ‘Soveel tghebedt: O Godt, die onse Vader bist, etc. 
aengaet acht deze vergaderinge op desen tselfde vrije te staen te gebruicken of nae te laten, 
dewyle by den synode hiervan niet verclaert en is, tot op den naesten nationalen synode, last 
ghevende voort den visitatoribus dieghene, die andere gesangen in der kercke invoeren ofte 
gebruicken, te beletten.’
40.  Reitsma/Van Veen, Acta, V, 217: ‘Dat gebedt: O Godt, die onse Vader bist, sal men in der 
weecken te singen naelaten.’
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Edam over Utenhoves lied. De voorzanger had gevraagd of het zingen 
van dit gezang niet kon worden afgeschaft, omdat de melodie door 
sommige kerkgangers verkeerd werd gezongen. De kerkenraad wil dit 
gebruik echter niet afschaffen zolang men niet zonder kaarslicht kan 
zien.41

Nog aan het eind van de zestiende eeuw wordt er in vergaderingen ge-
sproken over de latere toevoeging aan het GoH: de extra strofe die sinds 
1578 in alle psalmboeken staat (‘Want u, o Vader, is dat Rijck’), blijkt niet 
overal gezongen te mogen worden.42 In ieder geval spreekt de kerkenraad 
van Delft in april 1599 over de kwestie. Besloten wordt om ook dat ‘vers-
ken’ vrij te geven voor gebruik, zodat Delft op dit punt één lijn trekt met 
andere kerken waar de strofe al wel gezongen mag worden.43

Intussen klinkt aan het eind van de zestiende eeuw op regionaal ni-
veau het geluid dat het tijd wordt dat er in de Gereformeerde Kerk, ook 
op feestdagen, ‘enerley psalmen’ gezongen zullen worden.44 Die roep om 
eenheid en duidelijkheid in de kerkzang wordt aan het begin van de eeuw 
die volgt steeds sterker.

IV.1.2 Alternatieve berijmingen45 
Het enige alternatief dat in de zestiende eeuw voor het psalmboek van 
Dathenus verschijnt, is de berijming van Marnix van Sint-Aldegonde.46 

41.  Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 198.
42.  Zie paragraaf III.1.2. De strofe die tussen strofe 8 en 9 van het oorspronkelijke lied wordt 
ingevoegd, komt voor het eerst voor in een editie uit 1568. Vanaf 1578 wordt het vers in iedere 
editie afgedrukt.
43.  Jaanus, Hervormd Delft, 68: ‘Toen sommigen verzochten, dat men te Delft, gelijk als 
in andere kerken, in het Onze Vader mede zou zingen het “versken”: “Want u, o Vaeder, is 
dat rijck”, tot dusver nagelaten, nam de kerkeraad dat gunstig op en het vers werd voortaan 
gezongen, opdat men zich hierin aan de andere kerken zou conformeren.’ Met een verwijzing 
naar de kerkenraadsnotulen van 26 april 1599.
44.  Zie C. Ravensbergen (ed.), Classicale Acta 1573-1620, deel IX: Provinciale synode 
Gelderland, band 1: Classis Nijmegen 1598-1620, Classis Tiel/Bommel 1606-1613, Classis Tiel 
1613-1620, Classis Bommel 1614-1620, Den Haag 2011, 779, waar tijdens de vergadering van 
de classis Neder-Veluwe die op 2 juni 1596 in Harderwijk vergadert, over de kerkdiensten het 
volgende wordt opgemerkt: ‘Item, dat in alle kerckenn oick op alle hochgefestegen tagenn enerley 
psalmen gezongen werdenn.’
45.  In de volgende perioden komen in deze paragraaf ook de vertalingen die van Dathenus’ 
psalmboek zijn gemaakt aan de orde. Voor de zestiende eeuw is mij geen vertaling van Dathenus’ 
psalmen bekend. Ik wijs hier wel op het Duitstalige psalmboek van Ambrosius Lobwasser uit 
1573, dat net als Dathenus’ psalmboek een vertaling van het Geneefse Psalter is. In zeventiende-
eeuwse edities van Lobwassers psalmen lijkt de invloed van Dathenus’ psalmboek aanwijsbaar. 
Zo bijvoorbeeld in een uitgave die in 1645 in Leiden verschijnt: tussen de gezangen van luthersen 
huize bevindt zich een vertaling van Utenhoves GvdP in het Duits. Voor de zestiende eeuw heb ik 
geen uitgaven van Lobwassers psalmen waarin de invloed van Dathenus’ psalmboek merkbaar is 
kunnen vinden, wat niet wil zeggen dat die er niet (geweest) zijn.
46.  Psalmen Marnix 1580. 
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De eerste druk ziet in 1580 het licht, de tweede herziene versie komt in 
1591 uit. Na Marnix’ dood verschijnt er in 1617 nog een derde editie.

Hoe gaat Marnix, wiens ideaal het is dat zijn psalmen die van Dathenus 
zullen vervangen, in 1580 om met de lofzangen van Dathenus, die inmid-
dels alweer veertien jaar in het officiële kerkboek staan? Duidelijk is dat 
Marnix in zijn eerste editie nauw wil aansluiten bij de praktijk van de 
kerkzang en bij de vigerende kerkelijke regelgeving. Hij beperkt zich tot 
de zeven gezangen die op dat moment algemeen geaccepteerd zijn: de 
TG, het GoH, de geloofsbelijdenis, de drie lofzangen en het GvdP (in deze 
volgorde). De maaltijdliederen en de Hymne laat hij voor wat ze zijn. 

Niettemin komt Marnix met uitbreidingen en aanpassingen. Van alle 
drie de catechismusliederen geeft hij namelijk twee versies: eerst een ei-
gen berijming en dan de variant die in Dathenus’ bundel voorkomt. Voor 
de geloofsbelijdenis maakt hij uit de twee mogelijkheden die Dathenus’ 
bundel biedt een keus: hij neemt het GelUt en laat het Symb vallen. Voor 
zijn eigen versie van de catechismusliederen kiest Marnix in twee ge-
vallen een andere melodie dan de gebruikelijke: zowel zijn GoH als zijn 
geloofsbelijdenis moet gezongen worden op de melodie van Psalm 23. De 
TG heeft wel de gebruikelijke melodie. Als het gaat om de drie lofzangen, 
kiest Marnix twee keer voor de gebruikelijke melodie: bij de LM en de 
LS. De LZ moet echter gezongen worden op de Geneefse melodie van 
Psalm 137. Het GvdP, waarmee hij zijn bundel afsluit, is de versie die in 
Dathenus’ bundel staat. 

Uit de periode na 1580, als Marnix bezig is met de herziening van 
zijn psalmboek, is een merkwaardige uitgave van drie van zijn liederen 
bewaard gebleven. In 1588 drukt François van Raphelingen te Leiden, 
schoonzoon van de Antwerpse drukker Christoffel Plantijn en univer-
siteitsdrukker in de sleutelstad, op een groot vel de drie catechismuslie-
deren van Marnix: ‘De thien geboden des Heeren’, ‘Tgebet ons Heeren 
Jesu Christi’ en ‘De XII artijckelen des Christelijcken Geloofs’.47 Marnix’ 
secretaris, Bonaventura Vulcanius, wilde graag dat Van Raphelingen 
Marnix’ compleet vernieuwde psalmboek zou uitgeven. Dat heeft hij 
niet voor elkaar gekregen. Waarom de drie catechismusliederen, waar-
aan Marnix vergeleken met de versie uit 1580 flink heeft geschaafd, wel 
afzonderlijk zijn gedrukt, is niet bekend. Mogelijk wil Marnix met deze 
uitgave alvast de drie meest gebruikte (liturgische) gezangen aanbieden 
aan het kerkvolk. 

47.  Zie Sybe Bakker, ‘Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing’. Vier eeuwen psalmen 
zingen in de Lage Landen gespiegeld in vijf liedbundels, Groningen 2010, 56, 124. Het grote 
ongevouwen vel (planodruk) wordt bewaard in Utrecht UB (sign.: Moltzer 2 A 11 fol (Rariora)).
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Als in 1591 uiteindelijk in 
Middelburg het herziene psalm-
boek verschijnt, blijkt dat Marnix 
vergeleken met de gezangen in 
de editie uit 1580 een heel andere 
koers vaart. Hij wil nu alleen nog 
maar berijmde Schriftgedeelten 
opnemen, maar dan ook zo veel 
mogelijk berijmingen van hym-
nische gedeelten in de Bijbel, met 
name uit het Oude Testament. 
Deze oudtestamentische lofzangen 
zijn allemaal nieuw vergeleken 
met de bundel uit 1580. Tussen 
de nieuwtestamentische liederen 
komen Marnix’ eigen versies van 
de lofzangen uit de bundel van 
1580 weer terug. Hij schrijft in het 
woord vooraf dat hij zich ervan 
bewust is dat er in Dathenus’ 
psalmboek ‘sommighe ghebeden’ 
staan die ‘oock wel inde Ghemeynte Godes gesonghen worden’ maar 
die in strikte zin geen Schriftberijmingen zijn. Die heeft hij weggelaten. 
Een uitzondering maakt hij voor de drie catechismusliederen. Die neemt 
hij wel op, maar dan wel ‘naeckt ende bloot ende sonder eenighe andere 
wijtloopige glosen’. Ook parafrasen (hij doelt klaarblijkelijk op het uit-
gebreide GoH van Dathenus) laat hij weg.48 De drie catechismusliederen 
biedt hij dus in zijn eigen versie uit 1580 aan. Dathenus’ gezangen zijn nu 
helemaal uit Marnix’ psalmboek verdwenen, inclusief het GvdP.

48.  Zie de voorrede in Psalmen Marnix 1591: ‘So hebben wy geraetsaem gevonden de Psalmen 
ende de Schriftuerlijcke Lofsangen, uyt den ouden ende nieuwen Testamente getoghen 
mitsgaders het ghebedt des Heeren, de thien Gheboden, ende het Christelijcke ghelooue naeckt 
ende bloot ende sonder eenighe andere wijtloopige glosen in haren natuerlijcken sin te laten, soo 
vele als het den aert ende gelegentheyt des dichtens lijden can, lieuer dan dat wy eenighe andere 
gebeden ofte breeder uyt legghinge (diemen Paraphrases noemt) daer by wilden voegen.’

Afbeelding IV.1.2.1: Titelpagina van de afdeling 
lofzangen in Psalmen Marnix 1591.
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In schema ziet het bovenstaande er als volgt uit:

Dathenus 
ca. 1580 

Marnix 1580 Marnix 1591

TG Nieuwe versie op gebruikelijke melodie Nieuwe versie op gebruikelijke melodie

Versie van Dathenus

LZ Nieuwe versie op nieuwe melodie (Ps. 137) Nieuwe versie op nieuwe melodie (Ps. 137)

LM Nieuwe versie op gebruikelijke melodie Nieuwe versie op gebruikelijke melodie

LS Nieuwe versie op gebruikelijke melodie Nieuwe versie op gebruikelijke melodie

Symb Nieuwe versie op nieuwe melodie (Ps. 23) Nieuwe versie op nieuwe melodie (Ps. 23)

GoH Nieuwe versie op nieuwe melodie (Ps. 23) Nieuwe versie op nieuwe melodie (Ps. 23)

Versie van Dathenus

GvdP Versie van Dathenus Ontbreekt

GvdE Ontbreekt Ontbreekt

DndM Ontbreekt Ontbreekt

GelUt Versie van Dathenus Ontbreekt

Hymne Ontbreekt Ontbreekt

Tabel IV.1.2.1: Gezangen bij Dathenus en Marnix.

Uit het bovenstaande rijst een beeld op dat mogelijk iets zegt over de 
populariteit (of het gebrek daaraan) van Dathenus’ gezangen in het laat-
ste kwart van de zestiende eeuw. De TG, het GoH, het GelUt en het GvdP 
kunnen in 1580 blijkbaar niet gemist worden in een bundel die Dathenus’ 
psalmboek moet vervangen, wat erop kan wijzen dat deze gezangen op 
dat moment een (vaste) plaats hebben in de gereformeerde liturgie. Het 
tegendeel is het geval met het Symb, dat het verliest van het GelUt. Dat 
Marnix voor zijn eigen berijmingen een aantal keer een andere melodie 
kiest, geeft te denken. Voor zijn eigen geloofsbelijdenis kan hij kennelijk 
niet uit de voeten met de lange melodie van het Symb en evenmin met 
die van het GelUt. Waarom hij bij het GoH kiest voor een andere melo-
die, is onduidelijk. Wil hij misschien zowel de geloofsbelijdenis als het 
GoH zo toegankelijk mogelijk maken en kiest hij daarom voor de melodie 
van de graag gezongen Psalm 23? Of speelt hier mee dat het GoH van 
Dathenus’ teruggaat op een – wijdlopig – Duits origineel? De melodie 
van de LZ lijkt Marnix eveneens te vermijden. Wordt deze melodie ook 
in deze fase van het psalmboek van Dathenus al als lastig ervaren, net 
als – naar zal blijken – in latere perioden?

Dat Marnix er in 1591 voor kiest helemaal geen gezangen van Dathenus 
meer op te nemen en nog slechts drie gezangen op de gebruikelijke melo-
die te laten zingen, laat zien dat hij een geheel eigen koers wenst te varen 
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en niet meer aan de leiband van (het psalmboek van) Dathenus wil lopen. 
Hij heeft dan ook, zoals we zagen, na de synode van 1586 niets meer te 
verliezen: invoering van zijn psalmboek in de Gereformeerde Kerk ligt 
niet meer voor de hand.

IV.1.3 Citaatfrequentie van gezangen en melodieën
In de zestiende eeuw worden een paar gezangen uit Dathenus’ psalm-
boek overgenomen in andere uitgaven, zo blijkt uit de gegevens in de 
Nederlandse Liederenbank. Eenmaal wordt bijna de hele collectie opge-
nomen in een catechetisch leerboekje. Vaker gebeurt het dat de melodieën 
van een aantal gezangen worden gebruikt voor nieuwe liederen.49

IV.1.3.1 Overname gezangen
Een enkel gezang van Dathenus wordt in deze periode in een andere 
bundel overgenomen. Zo verschijnt Dathenus’ LM in 1597 in de doops-
gezinde bundel Sommige andachtighe ende leerachtige gheestelicke 
liedekens ende psalmen Davids. Het GelUt staat ook in uitgaven van de 
Schriftuerlicke liedekens uit 1580 en 1595.50

Interessant is dat er in deze periode een uitgave verschijnt waarin een 
groot aantal gezangen van Dathenus wordt overgenomen. Het betreft 
een boekje dat in 1590 in Haarlem door Gillis Rooman wordt gedrukt en 
dat blijkens het voorwoord bedoeld is voor de gereformeerde gemeen-
te van het Duitse Stade (Nedersaksen).51 Daar kan het volgens Rooman 
goede diensten bewijzen bij het doorvoeren van de Reformatie in de stad, 
want de uitgave bevat de leerboekjes zoals die in de Palts in de kerk en op 
school worden gebruikt. Het gaat om een tweetalige uitgave: links staat 
het Frans, rechts het Nederduits. 

Het eerste deel van het boekje bevat catechetische teksten (de 
Heidelbergse Catechismus en een ‘Cort Ondersoeck’) en gebeden bij de 
150 psalmen. Het tweede deel heeft een eigen titelpagina:

49.  Het gaat me om het voorkomen van gezangen en/of hun melodieën buiten de berijmingen 
van Utenhove, Dathenus en Marnix. Deze paragraaf is gebaseerd op de gegevens van de 
Nederlandse Liederenbank. Voor de bibliografische gegevens van de genoemde bundels verwijs ik 
naar deze database. Ondanks het feit dat de Nederlandse Liederenbank de inhoud van een groot 
aantal liedbundels bevat, heeft hij zijn beperkingen. Als er nieuwe liedbundels worden gevonden 
en/of toegevoegd, kan het beeld veranderen. Ook trof ik helaas nogal wat omissies en fouten aan. 
Dit onderdeel van mijn onderzoek is begin 2016 afgerond.
50.  De mogelijkheid bestaat dat Utenhoves vertaling van Luthers geloofsbelijdenis ook via 
de bundels van Utenhove bekend is gebleven en op die manier in de Schriftuerlicke liedekens 
terecht is gekomen.
51.  Catechisme 1590. Het origineel wordt bewaard in Berlijn. Het Meertens Instituut heeft een 
kopie.
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Cantiques ecclesiastiques, mis en François par Cl. Marot, & P. Heyns, & 
en Flamen par M.P. Datheneus, & le Sr. de S. Aldegonde, sur un mesme 
chant & melodie / Kerck-ghesangen, die in Fransoys ende Neerduytsch 
op een selfste wijse gesongen worden. 

Opvallend is dat Rooman in deze afdeling ‘Kerck-Ghesangen’ geen psal-
men opneemt, maar slechts acht liederen: de drie catechismusliederen 
van gebod, geloof en gebed, de drie nieuwtestamentische cantica en 
twee maaltijdliederen. Ook hier staat steeds de Franse tekst links en de 
Nederduitse rechts. Bij elk lied heeft alleen de eerste strofe een melodie.

Bij deze acht liederen blijkt het te gaan om een combinatie van teksten 
van Dathenus en Marnix van Sint-Aldegonde. Uit Dathenus’ psalmboek 
zijn de TG, het GoH, de LM, de LS en de twee maaltijdliederen op de 
gebruikelijke melodieën opgenomen. De geloofsbelijdenis (op de melodie 
van Psalm 23) en de LZ (op de melodie van Psalm 137) zijn van de hand 
van Marnix. 

Opmerkelijk is dat deze acht liederen ook een Franse pendant hebben. 

Afbeelding IV.1.3.1.1: Titelpagina van de 
uitgave Catechisme 1590 (Berlijn SB, Ep 
8040:S16).

Afbeelding IV.1.3.1.2: Titelpagina van de afde-
ling gezangen in Catechisme 1590 (Berlijn SB, 
Ep 8040:S16).
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Blijkens de titelpagina zijn die Franse teksten van de hand van Clément 
Marot en P. Heyns. Nu weten we dat Marots berijmingen van de TG en de 
LS ten grondslag liggen aan de desbetreffende gezangen van Dathenus.52 
Deze berijmingen zijn dus eenvoudig naast elkaar te zetten.53 De andere 
zes Franse liederen in het Haarlemse boekje zijn echter niet van de hand 
van Marot.54 Daar moet Heyns dus verantwoordelijk voor zijn.

52.  Zie paragraaf II.2.2.1.
53.  In het vorige hoofdstuk heb ik gewezen op uitgaven waarin álle psalmen en deze beide 
gezangen naast elkaar zijn gezet. Zie bijvoorbeeld Dathenus 1594b.
54.  Marot heeft weliswaar ook berijmingen van de twee maaltijdliederen, het GoH en de 
geloofsbelijdenis, maar die komen qua tekst en melodie niet overeen met de liederen in het 
Haarlemse boekje. Zie Pierre Pidoux, Le Psautier Huguenot du XVIe siècle, Bâle 1962, I, nr. 203, 
204, 205 en 206b.

Afbeelding IV.1.3.1.3: De Franse en de Nederlandse versie van de LM in Catechisme 1590 (Berlijn 
SB, Ep 8040:S16).
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Zeer waarschijnlijk gaat het hier 
om Peeter Heyns (1537-1598), 
een Vlaamse schoolmeester uit 
Antwerpen die in 1585 zijn geboor-
testad ontvlucht en in ieder geval 
vanaf 1594 in Haarlem woont. In 
de periode tussen Antwerpen en 
Haarlem verblijft hij in Frankfurt 
am Main en Stade. Heyns is 
behalve in het onderwijs ook actief 
als auteur van literair en taalkundig 
werk en schrijft zowel in het Frans 
als in het Nederlands. Hij duidt 
zich in het randschrift om zijn por-
tret aan met de initialen ‘P.H.’.55 
Nu zijn dat de initialen die we zijn 
tegengekomen bij een van de twee 

maaltijdliederen in Dathenus’ psalmboek: ‘Het Ghebedt voor den Eten. 
Verduytscht door P.H.’.56 Dat lied, dat voor het eerst in 1567 in Dathenus’ 
psalmboek staat, gaat dus terug op een anderstalig, waarschijnlijk Frans, 
origineel. Heeft Peeter Heyns rond 1567 deze tafelliederen uit het Frans 
in het Nederlands vertaald? En staan in het Haarlemse boekje uit 1590 
het origineel en de vertaling naast elkaar? En heeft dezelfde Heyns de 
andere gezangen van Dathenus en Marnix, omgekeerd, in het Frans ver-
taald met het oog op Franstalige gebruikers in de gemeente van Stade?57

Hoe het ook zij, het Haarlemse boekje, bedoeld voor het catechetisch on-
derwijs in kerkelijk en in schoolverband, laat zien dat de drie nieuwtesta-
mentische lofzangen, de drie catechetische liederen en (verrassend) de tafel-
liederen in 1590 als geschikt materiaal worden beschouwd om mensen (met 
name de jeugd?) in de gereformeerde leer te laten thuisraken. Opmerkelijk 
is dan dat het GvdP en de Hymne ontbreken. Ook valt op dat in plaats van 
de beide geloofsbelijdenissen in Dathenus’ psalmboek de nieuwe versie van 
Marnix wordt gekozen, waarschijnlijk vanwege de eenvoudiger melodie. 
Om dezelfde reden zal bij de LZ gekozen zijn voor de variant van Marnix.

55.  Zie de lemmata over P. Heyns in BBLN (G.R.W. Dibbets, digitaal, laatst geraadpleegd 
18-11-2017), LWNZ (K. ter Laan) en BWN (A.J. van der Aa). De laatste noemt het randschrift 
om Heyns’ portret, dat in twee talen luidt: ‘Bien heureux qui en Dieu se fie: Wel hem die God 
betrout P.H. Antv. aetat. 58, 1595’.
56.  Zie paragraaf III.1.2.
57.  In paragraaf VI.10 kom ik terug op Heyns en het GvdE.

Afbeelding IV.1.3.1.4: Portret met randschrift 
van Peeter Heyns.
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IV.1.3.2 Hergebruik melodieën
Als het gaat om de melodieën van de gezangen van Dathenus, dan zijn het 
de wijzen van de TG, de LM, het GoH en de Hymne die in de zestiende 
eeuw het meest gebruikt worden voor nieuwe liederen (de zogenoemde 
contrafacten). 

De melodie van de TG wordt breed gebruikt, ook voor bijvoorbeeld 
geuzenliederen. Zo staat er rond 1576 in Een nieu guese liede boecxken 
een spotlied met de titel ‘De Thien gheboden des Aertschen Gods’, gemo-
delleerd naar de negen strofen van Dathenus’ gezang. Daarnaast wordt 
de melodie gebruikt om nieuwe geestelijke liederen op te maken. Zoals 
Marnix van Sint-Aldegonde in 1591 doet met zijn Bijbellied bij Jesaja 25. 
Ook ‘Een Psalm der Stadt Embden voor te singhen’, die rond 1600 wordt 
gemaakt, gaat op dezelfde wijs.58

De melodie van de LM is nog populairder. Er zijn in deze periode 
ten minste vijftien liederen in andere bundels, geestelijke en wereldlij-
ke, die op deze wijs moeten worden gezongen. De doopsgezinde bundel 
Sommige andachtighe ende leerachtige gheestelicke liedekens ende psal-
men Davids uit 1597 bevat bijvoorbeeld, behalve het lied zelf, nog een 
tweede versie van dit gezang op dezelfde melodie, maar daarnaast ook 
twee andere liederen die op deze wijs worden gezongen. Ook een geuzen-
lied over de inname van Buren in een bundel uit 1578 heeft deze melodie, 
evenals een wereldlijk bruiloftslied in het album amicorum van Johannes 
Rademaker uit het laatste kwart van de zestiende eeuw.59

Bij het GoH is het lastiger om vast te stellen wanneer het gezang van 
Dathenus de melodie heeft geleverd voor een nieuw lied. In de periode 
1550-1600 circuleren er diverse vertalingen van Luthers ‘Vater unser’, 
waaronder die van Utenhove, die Dathenus heeft opgenomen. Feit is dat 
de melodie een brede verspreiding kent. Er circuleren in uiteenlopende 
bundels diverse Onze Vaderliederen op deze wijs. Daarnaast wordt de 
melodie in deze periode gebruikt voor meer dan 35 andere liederen: van 
avondmaalsliederen en geloofsbelijdenissen, tot een gezang over zeelie-
den en een lied over de deugdzame huisvrouw uit Spreuken 31.60

58.  De melodie van de TG geeft in de Nederlandse Liederenbank voor de periode 1566-1600 meer 
dan tien treffers. Waarbij vermeld moet worden dat Psalm 140 in het psalmboek van Dathenus 
ook deze melodie heeft. In de berijming van Utenhove én in de bundel Veelderhande gheestelicke 
liedekens uit 1563 wordt Psalm 1 op deze melodie gezongen. Soms wordt bij liederen op deze 
melodie naar deze psalmen verwezen. Ook Lucas de Heere heeft in zijn berijming van 1565 al een 
vertaling van het Franse Tien Gebodenlied van Marot.
59.  In de Veelderhande gheestelicke liedekens uit 1563 staat al het lied ‘O broeders my aenhoort’ 
op de melodie van de LM. In de berijming van Utenhove wordt Psalm 133 op deze wijs gezongen.
60.  Vóór 1566 staan er in diverse bundels al allerlei varianten van Nederduitse vertalingen 
van Luthers lied. In Utenhoves bundels komt steeds diens vertaling van dit gezang voor. In 
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Voor de Hymne geldt hetzelfde: al voordat dit lied vanaf 1574 in 
Dathenus’ psalmboek terechtkomt, kent het al een lange geschiedenis in 
het Nederlandse taalgebied. De melodie is dan ook bekend en tamelijk 
geliefd: in de periode tot 1600 verschijnen er meer dan vijftien liede-
ren op deze melodie, varianten van de oorspronkelijke tekst of compleet 
nieuwe liederen.61

Voor de LZ en het GelUt geldt eveneens dat de Duitse melodieën ook 
via andere bundels bekendheid kunnen hebben gekregen. Zo wordt in op 
het Duitse taalgebied georiënteerde liedboeken vaak verwezen naar ‘An 
Wasserflüssen Babylon’. Dathenus’ LZ wordt slechts twee keer als ver-
wijzing genoemd.62 De melodie van het GelUt wordt alleen gebruikt voor 
nieuwe versies van het lied van Luther.63

De melodieën van de overige gezangen in Dathenus’ psalmboek wor-
den niet of nauwelijks hergebruikt. De wijs van de LS wordt in deze perio-
de slechts één keer benut voor een nieuw lied.64 De melodie van het Symb 
wordt twee keer gebruikt: opvallend genoeg in rooms-katholieke kring. 
Op last van bisschop Franciscus Sonnius wordt in 1571 in Antwerpen 
een boekje uitgegeven met vier zingbare teksten voor de jeugd: het Onze 
Vader, het ‘Weest gegroet’, de geloofsbelijdenis en de Tien Geboden. De 
geloofsbelijdenis moet op de melodie van Dathenus’ Symb gezongen 
worden. In 1591 verschijnt het lied in een vierstemmige zetting in een 
andere rooms-katholieke uitgave.65 De melodie van het GvdP wordt één 

liedboeken voor de luthersen, zoals Hantboecxken 1565, worden diverse liederen op deze melodie 
gezongen. Datzelfde geldt voor de verschillende edities van de Veelderhande liedekens en voor 
bijvoorbeeld de verschillende edities van de liedboekjes van de blinde dichteres Soetken Gerrits 
van Rotterdam.
61.  Er zijn vele varianten van dit lied te noemen. Bijvoorbeeld die in de Souterliedekens van 1540 
en die in Hantboecxken 1565. De versie in de Schriftuerlicke liedekens van 1580 lijkt veel op die 
van Dathenus.
62.  In Utenhoves berijming wordt Psalm 103 op deze melodie gezongen. In Hantboecxken 1565, 
bedoeld voor de luthersen, gaan zes psalmen en de LM op deze wijs. Ook het lutherse psalmboek 
van Van Haecht uit 1579 heeft vijf psalmen op deze melodie. In de Schriftuerlicke liedekens van 
1580 wordt bij twee liederen naar de LZ verwezen. In het handschrift Psalmen Davids van J.P. 
Sannes (ca. 1590) gaat Psalm 140 op ‘Am Watervlyeten Babylon’.
63.  Vanaf 1557 staat Utenhoves vertaling van Luthers ‘Wir glauben all’ in diens psalmbundels. 
Hantboecxken 1565 heeft een andere vertaling van hetzelfde lied. In de lutherse bundel van Van 
Haecht uit 1579 staat een nieuwe vertaling uit het Duits van dit lied op dezelfde melodie.
64.  De Amsterdamse doopsgezinde schoolmeester Robbert Robbertsz Le Canu geeft in zijn 
verweerschrift Onder verbeteringhe uit 1592 een lied over de blindgeborene uit Johannes 9 op 
deze melodie. Lucas de Heere heeft al in 1565 een vertaling van Marots berijming van de Lofzang 
van Simeon.
65.  Lucas de Heere geeft in 1565 al een vertaling van het Franse origineel van Marot. Het boekje 
van bisschop Sonnius heet: Een bequaem Maniere om Ionghers soetelijck by sanck te leeren. In 
1591 verschijnt in Brussel het rooms-katholieke boekje Die Christelycke Leeringhe, waarin tien 
vierstemmige liederen zijn opgenomen, waaronder ‘Het Gheloove’ op Dathenus’ melodie.
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keer hergebruikt: in een Onze Vaderlied in de Schriftuerlicke liedekens 
uit 1580.66 De melodieën van het GvdE en de DndM worden geen enkele 
maal gebruikt.

IV.1.4 Muzikale bewerkingen
Muzikale bewerkingen van de gezangen uit Dathenus’ psalmboek zijn 
voor de periode tot 1600 niet bekend. Mogelijk is een deel van het zoge-
noemde Luitboek van Thysius al in de zestiende eeuw geschreven. Het 
grootste deel stamt echter uit de zeventiende eeuw, zodat het in het vol-
gende tijdvak wordt behandeld. Hetzelfde geldt voor de bewerkingen die 
Jan Pieterszoon Sweelinck maakt bij een aantal gezangen.

IV.1.5 Het publieke domein 
De (melodieën van de) gezangen van Dathenus spelen in de zestiende 
eeuw ook buiten de muren van de kerk een rol. We zagen al dat er wereldse 
liedjes worden gemaakt op de melodie van de TG, de LM of het GoH. 

Uit deze periode is één vermelding bekend van een klokkenist die de 
opdracht krijgt van de toren melodieën van gezangen uit het psalmboek 
van Dathenus te laten horen. Het betreft de beiaardier van Gouda. In een 
instructie uit 1593 staat dat hij tijdens de bespeling op zondag uitslui-
tend psalmmelodieën én de melodieën van het Onze Vader en de geloofs-
belijdenis mag laten horen. Daarmee zijn het GoH en de geloofsbelij-
denis(sen) uit Dathenus’ psalmboek bedoeld.67

Uit de periode vóór 1600 zijn mij geen geschriften bekend waarin de 
lofzangen uit Dathenus’ berijming ter sprake komen. Wel kan één ver-
melding mogelijk wijzen op het publiek gebruik van deze gezangen. Het 
betreft een verslag van het beleg van Haarlem in 1572-1573. Volgens de 
beschrijving van een tijdgenoot, Willem Verwer, helpen de meisjes van 
de stad luidruchtig mee met de versterking van de verdedigingswerken. 

66.  Vóór 1566 wordt de melodie in Hantboecxken 1565 al gebruikt voor de vertaling van een 
Onze Vaderlied van Ambrosius Moibanus. In datzelfde jaar gebruikt Johan Fruytiers in zijn 
bundel Ecclesiasticus deze wijs bij zijn lied bij Jezus Sirach 50.
67.  Zie Heleen van der Weel, Klokkenspel. Het carillon en zijn bespelers tot 1800, Hilversum 
2008, 118. Van der Weel beschrijft de geschiedenis van het carillon en zijn bespelers in de 
Noordelijke Nederlanden in de periode 1550-1800. In die periode zijn er volgens haar (a.w., 115, 
131) in de Noordelijke Nederlanden ten minste zestig steden met torens met een speelwerk 
waaraan een functionaris is verbonden. In de Zuidelijke Nederlanden zijn dat er vijftig. De 
Reformatie zorgde er volgens Van der Weel in de Noordelijke Nederlanden voor dat er Geneefse 
psalmmelodieën van de torens moesten klinken. Daarnaast waren ‘alleen enkele bijbelse liederen 
toegestaan: het berijmde Onze Vader, de Geloofsbelijdenis, lofzangen als die van Simeon en 
Zacharias’ (a.w., 112). De voorbeelden die ze vervolgens noemt, komen in het vervolg van dit 
hoofdstuk aan de orde.
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Zó zijn ze betrokken, ‘dat ze boven opte wallen ghingen singen psalmen 
ende andere loffsangen, dat een mensch mochten lusten die daerbij ofte 
omtrent quam’.68 De aanduiding ‘psalmen ende andere loffsangen’ ken-
nen we van de vele titelpagina’s van Dathenus’ kerkboek. Het is goed mo-
gelijk dat Verwer met deze aanduiding doelt op de psalmen en gezangen 
van Dathenus. Het psalmboek is in die dagen immers al zo’n zeven jaar 
oud en heeft al minstens twintig edities beleefd. De meisjes van Haarlem 
kunnen dus zeker deze psalmen en gezangen gekend hebben.

IV.1.6 Balans
In de zestiende eeuw lijkt binnen de collectie lofzangen in Dathenus’ 
psalmboek de aandacht vooral uit te gaan naar de drie catechismuslie-
deren en het GvdP. Ook het feit dat Marnix in 1580, naast zijn eigen 
gezangen, juist deze vier gezangen in de versie van Dathenus opneemt, 
wijst in die richting. De eerste drie gezangen worden als weergave van de 
hoofdmomenten van de catechismus blijkbaar met name geschikt geacht 
om de reformatorische leer bij het kerkvolk bekend te maken. Dat zal 
de reden zijn dat we ze op diverse momenten als vast onderdeel van de 
zondagse eredienst tegenkomen, in een aantal gevallen juist in de leer-
dienst waar de catechismus wordt bepreekt. Als het gaat om de TG en 
de geloofsbelijdenis, kan dat gebruik ingegeven zijn door het feit dat die 
gezangen ook bij Calvijn in Straatsburg en Genève tot de vaste gezangen 
voor de liturgie behoren. Van het Onze Vaderlied kennen we een dergelijk 
gebruik in Calvijns tijd niet; in de Franse psalmboeken is dan ook meestal 
geen berijming van het Onze Vader opgenomen.69 In de Nederlanden 
ziet men dit gezang echter klaarblijkelijk als van eenzelfde orde als de 
TG en de geloofsbelijdenis. Bij het GvdP als vast gezang in de eredienst 
hebben we te maken met een oud gebruik, waaraan men gehecht is. Het 
feit dat er op kerkelijke vergaderingen keer op keer weer over dit gezang 
gesproken wordt, wijst er echter op dat het in de zestiende eeuw niet 
onomstreden is.70

68.  In zijn Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581, geciteerd 
bij A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw, 
Amsterdam 1991, 301.
69.  Zie voor de uitzonderingen Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nr. 205.
70.  Zie over het zingen van de Bedezang voor de Predikatie in de zestiende eeuw: Luth, Daer 
wert, 51: ‘De Bedezang voor de Predikatie werd in de 16e eeuw op verschillende plaatsen 
inderdaad voor de preek gezongen conform het besluit van de synode van Dordrecht in 1574’. 
Luth verwijst hier naar een artikel van F.S. Knipscheer in het ANK uit 1912 (niet 1908). Deze 
citeert daar echter alleen het synodebesluit van 1574. Zoals we gezien hebben, liet men in 1574 de 
predikanten vrij om het lied al dan niet te laten zingen. Dat is iets anders dan een besluit om het 
lied te gaan zingen. Volgens Luth was er bijvoorbeeld in Groningen en Leeuwarden sprake van 
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Opvallend is dat we de drie nieuwtestamentische cantica geen enkele keer 
tegenkomen in de zestiende eeuw, behalve in opsommingen van toege-
stane liederen en in het Haarlemse boekje uit 1590. Bij de LZ is de melodie 
mogelijk een drempel voor het gebruik, getuige bijvoorbeeld het feit dat 
Marnix deze in 1580 vervangt. Maar waarom we over het gebruik van de 
LM en de LS geen enkele aanwijzing hebben, is niet duidelijk. De melodie 
van de LM wordt in de zestiende eeuw vaak gebruikt voor een nieuw lied. 
Dat zou erop kunnen wijzen dat het gezang ook in de kerk veel gezongen 
is. Dat ook de LS nergens wordt genoemd, is opmerkelijk, gegeven het 
feit dat ‘Le Cantique de Siméon’ in Straatsburg en Genève als een vast 
gezang tijdens de viering van het avondmaal klinkt. Eenzelfde gebruik 
kent de Nederlandse vluchtelingengemeente in Londen, getuige De christ-
licke ordinancien van Micron (1554).71 Van een dergelijke praktijk is in de 
Nederlanden in de zestiende eeuw dus geen enkel spoor te ontdekken. 

Ook als het gaat om de Hymne is het opmerkelijk dat elke verwijzing 
naar dit lied ontbreekt. Het moet in de zestiende eeuw een bekend lied 
zijn, gezien de brede verspreiding van (de melodie van) het gezang. Ook 
het feit dat het lied in Dathenus’ psalmboek zonder melodie of melo-
dieaanduiding wordt afgedrukt, wijst daarop. Niettemin zijn er uit deze 
periode geen gegevens bekend dat het gezang in de liturgie of daarbuiten 
gezongen wordt. Evenmin wordt er tijdens kerkelijke vergaderingen over 
dit lied gesproken.72 Datzelfde geldt voor de maaltijdliederen. Aan te ne-
men is dat die liederen met het oog op huiselijk gebruik worden opgeno-
men in de psalmboeken. Het feit dat ze ook in het Haarlemse boekje uit 
1590 staan, wijst er misschien op dat de maaltijdliederen ook in de setting 
van het onderwijs gebruikt worden.

Binnen de collectie lofzangen lijken de LZ en het Symb het minst 
populair te zijn, waarschijnlijk vanwege de als lastig ervaren melodie. 

het gebruik van de Bedezang voor de Predikatie. Hij geeft daarvoor echter geen bewijsplaatsen.
71.  Zie paragraaf II.4.3.
72.  Vgl. Luth, Daer wert, 51, die over de zestiende eeuw stelt: ‘In de avonddiensten, die in de 
grote gemeenten elke dag werden gehouden werd ‘Christe die du bist dagh en licht’ [dat is de 
Hymne, JvdK] gezongen’. Hij verwijst naar J.A.M. Mensinga, Verhandeling over de liturgische 
geschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk, ’s-Gravenhage 1851, 46-47. Mensinga schrijft 
dat weekdiensten bestemd waren voor het houden van leerredes. Eén keer per week was de 
weekdienst echter gewijd aan gebed, zonder preek. Mensinga verwijst naar A. Ypeij en I.J. 
Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, deel 1, Breda 1819, 495-496, die 
stellen dat de avondgebeden op de synode van 1574 waren verboden, maar niettemin nog tot 
na 1619 voorkwamen. Ypeij en Dermout zeggen (in aantekening 480) te vermoeden hoe deze 
vesperdiensten eruitzagen: ‘Waarschijnlijk was daartoe als formulier in gebruik het avondgebed, 
dat men van ouds her in de liturgische geschriften der hervormde kerk hier te lande las, als mede 
het avondgebed in rijm gebragt, dat men achter Datheens psalmberijming vond (...).’ De stelling 
van Luth is dus gebaseerd op een vermoeden van Ypeij en Dermout over de periode tot na 1619.
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Ook het feit dat Marnix in 1580 deze melodieën niet hergebruikt en uit 
Dathenus’ psalmboek alleen het GelUt overneemt, wijst in deze richting. 
Wat betreft het Symb lijkt alles erop te wijzen dat gaandeweg het later 
toegevoegde GelUt het aan populariteit wint van de oorspronkelijke ge-
loofsbelijdenis.

Buiten het psalmboek van Dathenus hebben de lofzangen in de zes-
tiende eeuw geen brede verspreiding in andere (lied)bundels. Alleen het 
Haarlemse boekje uit 1590 vormt daarop een uitzondering. Een aantal 
melodieën lijkt echter wel populair te zijn, met name die van de TG, de 
LM, het GoH en de Hymne.
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IV.2 De periode 1600-1650
De uitgaven met Dathenus’ psalmen die in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw verschijnen, tellen maximaal elf lofzangen, zo hebben we 
in het vorige hoofdstuk gezien.73 Een aantal gezangen maakt in deze 
periode in de Nederlanden deel uit van het kerkelijk en maatschappelijk 
leven. 

IV.2.1 Kerkelijke besluiten en gebruiken
Ook in de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw komen de gezan-
gen van Dathenus nog regelmatig op kerkelijke vergaderingen ter sprake. 
Na de nationale synode van Dordrecht in 1618-1619 lijkt de kwestie 
welke gezangen wél gezongen mogen worden binnen de Gereformeerde 
Kerk echter definitief beslist.74

IV.2.1.1 De aanloop naar de synode van Dordrecht 1618-1619 
In de periode vanaf 1600 tot aan de nationale synode van Dordrecht in 
1618-1619 wordt er op diverse kerkelijke vergaderingen over het zingen 
van gezangen gesproken. In de provincie Utrecht wordt in 1615 zelfs een 
speciale bundel met hymnen uitgegeven. In dat verband komen ook de 
lofzangen van Dathenus ter sprake.

IV.2.1.1.1 Provinciaal, regionaal en lokaal
Aan het begin van de zeventiende eeuw is er binnen de Gereformeerde 
Kerk nog tamelijk veel diversiteit als het gaat om het zingen van psalmen 
en gezangen. Zo moeten de gemeenten in Overijssel in juni 1602, tijdens 
de particuliere synode in Deventer bijeen, nog afspreken om allemaal de 
Nederlandse psalmen te gaan gebruiken.75 Elders wacht men op een nati-
onale synode die helderheid verschaft over wat wel en niet acceptabel is 
inzake de kerkzang. De particuliere synode van Groningen, Ommelanden 
en Drenthe, in mei 1604 bijeen in Appingedam, stelt bijvoorbeeld dat 
gemeenten vrij zijn om zowel lutherse (‘osterschen’) als Nederlandse 

73.  Zie paragraaf III.4.2.
74.  Jan Luth heeft in diverse publicaties laten zien dat er in de praktijk ook andere gezangen 
werden gezongen dan degene die waren toegestaan en/of in de bundel van Dathenus stonden. 
Het gaat dan met name om liederen van luthersen huize. Zie recent Jan R. Luth, ‘Luther im 
reformierten Gottesdienst’, in: Herman J. Selderhuis en J. Marius J. Lange van Ravenswaay 
(red.), Luther and Calvinism. Image and Reception of Martin Luther in the History and 
Theology of Calvinism, Göttingen 2017, 313-331. In dit onderzoek blijven deze andere gezangen 
buiten beschouwing.
75.  Reitsma/Van Veen, Acta, V, 258: ‘Om eendrachticheit in alle ceremonien der kercken te 
houden is beslooten, dat men sittende het avontmael sal houden in onse provincie van Overijssel 
ende die Nederlansche psalmen gebruicken.’
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gezangen te zingen, totdat de generale synode hierover een uitspraak zal 
hebben gedaan.76  

Ook in de classis Deventer wordt een praktijk aanbevolen die even la-
ter zal worden afgewezen. De classis, in oktober 1601 bijeen in Oldenzaal, 
stelt een aantal richtlijnen op voor pastoors op het platteland  die pre-
dikant willen worden. Een van de aanwijzingen is dat zo iemand voor 
en na de preek iets in het Nederlands moet laten zingen, te beginnen 
met ‘het Vader Onse, ’t Gelove, Tien Geboden ende den Lofzanck van 
den Heylighen Geest’. Eventueel kan met hulp van anderen ook nog 
iets uit het psalmboek gezongen worden.77 Blijkbaar leeft ook hier, net 
als in Ridderkerk,78 de gedachte dat voor een beginneling de drie cate-
chismusliederen eenvoudiger zijn dan de psalmen. De ‘Lofzanck van 
den Heylighen Geest’, waarschijnlijk het lutherse lied ‘Nun bitten wir 
den Heiligen Geist’, staat echter niet in het officiële psalmboek van 
Dathenus.79 Het gaat hier mogelijk om een praktijk die teruggaat op de 
geste van de synode van Middelburg van 1581 ten aanzien van de boeren 
in Overijssel, voor wie een uitgave mocht worden gemaakt met daarin 
behalve enkele eenvoudige psalmen ook een aantal lutherse liederen.80

Een enkele keer wordt er nog gesproken over de inhoud van een van 
Dathenus’ lofzangen. De particuliere synode van Zeeland die in novem-
ber 1602 in Tholen bijeen is, schrijft voor dat er een aanpassing moet 
worden gedaan in het GelUt. Aan het eind van de tweede strofe staat 
sinds jaar en dag de volgende zinsnede over het sterven van Jezus: ‘Aen’t 
cruys ghestorven, end gheleyt/ In’t graf tot syns doods sekerheyt’, waar-
na de derde strofe begint met Jezus’ opstanding.81 Blijkbaar heeft iemand 
opgemerkt dat de zinsnede in het Apostolicum over Jezus’ nederdaling 

76.  Reitsma/Van Veen, Acta, VII, 88: ‘Angaende die kercklicke gesangen verklaret synodus, 
dat die osterschen und nederlandisschen promiscue mögen continueret worden thot den 
toekamenden generalem synodum. So dan enich missvörstandt offte unenicheit tho geschehen 
mochte befunden worden, sall darin remedieret werden nha behören.’
77.  J. van Gelderen e.a. (ed.), Classicale Acta 1573-1620, deel VI: Provinciale synode Overijssel: 
Classis Deventer 1601-1620, Classis Kampen 1596-1601 en 1618-1620, Classis Steenwijk/
Vollenhove 1601-1620, Den Haag 2000, 5: ‘Voer die predicatie ende daer nae sullen sij ietwes 
in Duytschs singhen, als het Vader Onse, ’t Gelove, Tien Geboden ende den Lofzanck van den 
Heylighen Geest, ende wat men doer behulp van anderen uth den psalmboecke singhen mochte.’
78.  Zie boven paragraaf IV.1.1.2.
79.  Zie voor de vraag welk lied met ‘den Lofzanck van den Heylighen Geest’ is bedoeld uitgebreid 
mijn ‘Een pinksterlied voor de boeren in Overijssel’, in: Jaco van der Knijff e.a. (red.), Bach, het 
kerklied en het orgel. Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth, 
Steenwijk 2016, 59-70. Ik betoog daar dat het waarschijnlijk is dat het lutherse lied ‘Nun bitten 
wir den Heiligen Geist’ is bedoeld.
80.  Vgl. boven paragraaf IV.1.1.1.
81.  Zie paragraaf III.1.2 voor de tekst van het lied. Het gezang staat voor het eerst in 1569 in een 
editie van Dathenus’ psalmboek. Vanaf 1578 is dat standaard.
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ter hel niet in het lied terugkomt. Daarom schrijft de vergadering voor de 
bewuste twee regels als volgt te veranderen: ‘Aent cruys gestorven, ge-
leyt int graf,/ ende gedaelt ter hellen af’.82 Of er ook uitvoering gegeven 
is aan dit besluit, is niet duidelijk.83

Intussen blijkt op lokaal niveau nog steeds sprake te zijn van gezangen 
die een vaste plaats hebben in de liturgie. Zo bijvoorbeeld in Charlois, 
waar uit de kerkenraadsnotulen van november 1608 blijkt dat de berijm-
de geloofsartikelen wekelijks gezongen worden.84 

IV.2.1.1.2 Utrecht en de bundel Hymni (1615)
In Utrecht blijken in deze jaren behalve psalmen ook lofzangen gezongen 
te worden tijdens de kerkdienst. In 1609 krijgt organist Peter Wtenbogaert 
de instructie om vóór de dienst, na het klokgelui, aan te treden om het 
orgel te bespelen. Op een zwart psalmbord staat dan de ‘psalm ofte lof-
sanck’ die voor de preek gezongen zal worden. Het is de bedoeling dat 
Wtenbogaert deze ‘psalm oft loffsanck’ een keer of zes speelt, zodat het 
volk vertrouwd kan raken met de melodie.85 

Juist in deze jaren ontstaat er in (de provincie) Utrecht een bewe-
ging die het zingen van meer gezangen wil stimuleren en legaliseren. 
Misschien heeft dat te maken met het gegeven dat het zingen van de 
voorgeschreven psalmen in deze provincie uiterst moeizaam of zelfs he-
lemaal niet op gang komt. Dat is althans het beeld dat oprijst uit het ver-
slag van de synode die in juli 1606 in het Catharijnenconvent in Utrecht 
wordt gehouden.86 Aan alle predikanten van de provincie wordt gevraagd 
hoe de situatie in hun gemeente is, ook als het gaat om de ‘gebeden ende 
gesangen’. Onder andere in Leusden en Eemnes is het niet gelukt de psal-
men in te voeren. In Kamerik is een predikant actief die nalaat de psalmen 

82.  Reitsma/Van Veen, Acta, V, 57: ‘Om den artyckel van het nederdalen Christi ter hellen te 
brengen int Geloove, by Jan Uytenhove sangswyse gestelt, sal men die woorden: “Aent cruys 
gestorven en geleyt/ int graf, tot syns doots sekerheyt”, aldus veranderen: ‘Aent cruys gestorven, 
geleyt int graf,/ ende gedaelt ter hellen af’. Want aldus wort den artyckel van het nederdalen 
Christi ter hellen hierin begrepen’.
83.  Ik bekeek edities uit 1614, 1617, 1633, 1648, 1649, 1694 en 1746, die alle de oude regels nog hebben.
84.  Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 197, noot 130.
85.  ‘Mitsdien dat hij [organist Peter Wtenbogaert] mede gehouden sal wesen, waer het sermoen 
gedaen werdt, terstond nae de eerste clockluydinghe in de voorschr. kercke te compareren, om 
als daer eenighe vergaderinghe is van volck op het orgel te spelen. To welcken eynde een swardt 
tafeldt sal geordonneert werden, daer de psalm ofte lofsanck opgeschreven sal worden, dien 
men voor de predicatie sal singhen, van welcken psalm oft loffsanck hij tenminsten speelden sal 
vijff ofte ses veersen.’ Geciteerd bij Thiemo Wind, Jacob van Eyck en de anderen. Nederlands 
solorepertoire voor blokfluit in de Gouden Eeuw, Houten 2006, 139. Overigens stelt Wind (138) 
ten onrechte dat het psalmboek van Genève behalve de psalmen ‘het gezongen onzevader en de 
Lofzang van Simeon (het Magnificat)’ bevatte.
86.  Zie Reitsma/Van Veen, Acta, VI, 294-328.
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te zingen. In Eem en Baarn dreigt 
het volk met juridische stappen als 
de schoolmeester de psalmen wil 
helpen zingen. In Soest heeft de 
overheid de schoolmeester aange-
steld op voorwaarde dat hij geen 
psalmen zal zingen. Bovendien 
klaagt de predikant van Soest dat 
de ‘huijsluijden’ thuis het lutherse 
lied ‘Christus is opgestanden’ zin-
gen, terwijl ze het psalmzingen af-
wijzen.87

Terwijl het met de psalmen dus 
op veel plaatsen in Utrecht nog 
niet erg wil lukken, neemt de pro-
vinciale synode die in augustus 
1612 in Utrecht (waarschijnlijk 
onder voorzitterschap van de re-
monstrantse predikant Johannes 
Uytenbogaert) bijeenkomt, een 
opmerkelijk besluit. Tijdens de 
vergadering wordt voor de pro-

vincie Utrecht een kerkorde vastgesteld waarin uitvoerig over het be-
lang van de kerkzang wordt gesproken.88 De tekst van het artikel ‘Vande 
Kerckelijcke Ghesanghen’ luidt als volgt:

De ghewoonte vande Lof-sanghen te singhen in onse ende andere 
Ghereformeerde Kercken gebruyckelijck, salmen onderhouden, ende ten 
selven eynde tot Godts lof ende prijs, mitsgaders stichtinghe der gemeynte  
singhen; de hondert vijftich Psalmen, ghenaemt: de Psalmen Davids, de Lof-
sangen Mariae, Sachariae ende Simeonis, de Articulen des gheloofs, Thien 
Gheboden, t’Vader onse, ende het Avont-liedt, Christe die ghy zijt dach en licht: 

87.  Zie voor dat laatste Reitsma en Van Veen, Acta, VI, 310: ‘Claechde mede, dat d’huijsluijden 
bij haer selffs singen: Christus is opgestanden, ende de psalmen niet en willen toelaeten (...).’ 
Ook de twee gereformeerde predikanten uit Holland die in 1602 een onderzoek instellen naar 
de kerkelijke misstanden op het platteland van Utrecht constateren dat het op diverse plaatsen 
niet best gesteld is het met (psalm)zingen in de kerk. Zie Paul H.A.M. Abels (transcriptie), 
Handelinge der Gedeputeerden des synodi in der saecken der kercken des Stichts van Utrecht, 
1602, digitaal (www.paulabels.nl, laatst geraadpleegd 18-11-2017).
88.  De volledige titel luidt: ‘Christelijcke Kercken-Ordeninge der Stadt, Steden ende Landen van 
Utrecht, ghearresteert binnen Utrecht den XXVIII Augusti XVICXII’. Zie voor de tekst: Hooijer, 
Oude Kerkordeningen, 389-422.

Afbeelding IV.2.1.1.2.1: Titelpagina van Hymni 
ofte loff-sangen 1615.
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oock t’Ghebedt voor de Predicatie, O Godt die onsen Vader bist, mits-gaders 
soo vele andere Schriftuyrlijcke Lof-sanghen ende Christelijcke Liedekens, 
handelende van Christi Gheboorte, Besnijdenisse, Doop, Lijden, Sterven, 
Op-standinghe van den Dooden, Op-vaert ten Hemelen, Seyndinghe des 
H. Geestes, etc. alsmen naer ghewoonte van sommighe andere Euangelische 
ghereformeerde Kercken bequamelijck in-ghestelt zijnde, naer voorgaende 
visitatie der gener di wy daer toe sullen committeren, ende met kennisse 
van ons, de Magistraat ende Kercken-raedt van yeder plaetse daermen die 
sal goet ende stichtelijck vinden te ghebruycken, ghevoechgelijck ende tot 
meerder opweckinghe in gheestelijcke aendacht door Jesum Christum den 
Salichmaecker gheschiet, sal connen in treyn brenghen ende oeffenen.89 

Net als in het ontwerp van kerkelijke wetten dat de Staten van Holland 
in 1583 en 1591 hadden opgesteld,90 worden ook in de Utrechtse  
kerkorde de gezangen die in het psalmboek van Dathenus staan, opge-
somd. Opvallend is dat behalve de zes gezangen die in 1583 en 1591 
worden vermeld nu ook de Hymne en het GvdP worden genoemd. Van 
de gezangen die op dat moment in vrijwel elke editie van Dathenus’ 
psalmboek staan, blijven alleen de twee maaltijdliederen ongenoemd. 
Waarschijnlijk duidt dat erop dat die gezien worden als liederen voor 
gebruik thuis. 

Nóg opvallender is het dat Utrecht het gebruik van andere 
‘Schriftuyrlijcke Lof-sanghen ende Christelijcke Liedekens’ bij de ker-
kelijke feesten aanbeveelt en aankondigt er werk van te zullen maken 
dat die beschikbaar komen. Dat laatste gebeurt ook daadwerkelijk. Een 
synodecommissie gaat aan de slag om een gezangboek samen te stellen. 
De bundel verschijnt drie jaar later onder de titel Hymni ofte loff-san-
gen op de christelijcke feest-dagen, ende ander-sins.91 Het zijn nota 
bene de Staten-Generaal die aan hun huisdrukker, Hillebrant Jacobsz in 
Den Haag, het privilege verlenen om dit gezangboek in de ‘Vereenighde 
Provincien’ te drukken. Daarbij melden de Staten-Generaal in hun privi-
lege dat het hier gaat om een uitgave van ‘d’Oude LEYSSEN, die vele ae-
ndachtige gemeene Luyden op Christelijcke Feest-dagen in hare Huysen 
plachten te singen’, waaraan nu nieuwe christelijke lofzangen over de 
heilsfeiten zijn toegevoegd. Blijkbaar is het zingen van allerlei gezangen 

89.  Hooijer, Oude Kerkordeningen, 405.
90.  Zie boven paragraaf IV.1.1.1.
91.  Hymni ofte loff-sangen 1615. Zie over deze bundel, die later door iemand als de orthodoxe 
theoloog Voetius als een remonstrants gezangboek wordt getypeerd, o.a. Luth, Daer wert, 112-
116, 138.
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in de huiselijke sfeer breder verspreid dan alleen in Utrecht en is de bun-
del voor het geheel van de Verenigde Nederlanden gemaakt. 

Voor ons onderzoek is het uitvoerige woord vooraf door de samenstel-
lers van de bundel Hymni van belang.92 Meermalen wordt daarin name-
lijk iets gezegd over de dan gangbare praktijk van de kerkzang en worden 
de lofzangen van Dathenus met name genoemd. In de Nederlanden is het 
de gewoonte, schrijft de commissie, dat God geloofd wordt met de ker-
kelijke gezangen: niet alleen de 150 psalmen, maar ook de LM en de LS, 
de TG, de geloofsbelijdenis en het GoH. Op sommige plaatsen wordt ook 
het GvdP gebruikt. Bovendien wordt in de provincie Utrecht en vooral in 
de stad zelf na afloop van de doordeweekse dienst de Hymne gezongen, 
met grote stichting.93 Nota bene: in deze opsomming komt de LZ niet 
voor. Even later gaan de samenstellers in op mogelijke kritiek op hun 
bundel. Wie vindt dat alleen de psalmen en eventueel andere berijmde 
Schriftgedeelten gezongen mogen worden, heeft de Bijbel en de traditie 
niet aan zijn kant. Bovendien: in de Nederlanden zelf is ook altijd meer 
vrijheid geweest. Naast de psalmen zijn niet alleen de LM en de LS – op-
nieuw ontbreekt de LZ! – maar ook de TG, de geloofsbelijdenis en het 
GoH geaccepteerd. Het laatste gezang is met zijn uitgebreide weergave 
van het Onze Vader geen Schriftberijming meer te noemen. Dat geldt 
helemaal voor het GvdP, dat echter toch ‘in vele onse Kercken met stich-
tinge gesongen’ wordt, ‘dewijl het in-den grondt Schriftuyrlijck is’.94 

Het bovenstaande – de kerkorde van 1612 en de gezangenbundel van 
1615 – laat zien dat aan het begin van de zeventiende eeuw, in ieder ge-

92.  Het woord vooraf, dat geldt als aanbieding aan de ‘kercken-dienaren, ouderlingen, diakonen, 
ende Gemeyne Leden der Christelijcker Kercken’ in de stad en de provincie Utrecht, telt zestien 
pagina’s, die ongepagineerd zijn. 
93.  ‘In-de Gemeynte deser Neder-Landen, is-men van gelijcke gewoonlijckden HEERE te 
loven met de KERCKELYCKE GESANGEN, niet alleen vande voor-noemde honderdt-vijftigh 
PSALMEN: maar oock van-de LOF-SANGEN der Maget Mariae, Simeonis: mids-gaders 
de Thien-Geboden, Articulen des Geloofs, ende Vader-Onse. Daar by in sommige Oorden 
noch gevoeght wordt het Gebedt, ‘O GODT die onse Vader bist’. (...) In dese Provincie, ende 
namentlijck in-de Stadt UTRECHT (...) wordt boven alle de PSALMEN, LOFSANGEN, ende 
GEESTELIJCKE LIEDEREN nu by Name uyt-gedruckt, noch met groote Stichtinge, na de Avond-
Vermaninge ende Gebeden, gesongen de HYMNUS, LOFSANGH, of GEBEDT, ‘CHRISTE die du 
bist Dagh en Licht’.’
94.  ‘Onse Neder-Landsche Kercken selve gebruycken noch alle Dage meer Vryheydt, wanneer-se 
niet alleen de LOF-SANGEN Mariae ende Simeonis: maar oock de Thien-Geboden, d’Articulen 
des Geloofs, ’t Vader-Onse, ende dier-gelijcke Gesangen in-de Kercke gebruycken; soo voor 
aan-gewesen ende een yeder bekent is. (...) ’T Vader-Onse is by yemand in Duytsch-Landt, hy sy 
Lutherus off yemand anders, met vele Menschelijcke, doch Schriftuyrlijcke uyt-breydingen ende 
Om-schrijvingen t’samen gebraght. ’T Gebedt: O GODT die onse Vader bist by een ander gestelt, 
hoe wel het geen eygen Formeel Subject in-de H. Schrift en heeft, wordt dies niet tegen-staande, 
in vele onse Kercken met stichtinge gesongen, dewijl het in-den grondt Schriftuyrlijck is.’



232

HEILIGE GEZANGEN

val in de provincie Utrecht, het gevoelen leeft dat er in de kerk meer 
gezongen mag worden dan alleen de 150 psalmen en de paar gezangen 
van Dathenus. Interessant is dat juist de lofzangen van Dathenus gezien 
worden als opening naar een ruimere zangpraktijk. Die goedgekeurde ge-
zangen zijn immers ook niet allemaal berijmingen van Schriftgedeelten, 
zo is de redenering. Het gaat erom dat de gezangen ‘schriftuyrlijck’ zijn. 
En als dat het uitgangspunt is, kan er ook plaats zijn voor nieuwe gezan-
gen die de heilsfeiten van het kerkelijk jaar bezingen. 

Zoals gezegd, schrijven de samenstellers dat in Utrecht ‘met groote 
Stichtinge’ de Hymne uit Dathenus’ psalmboek wordt gezongen. Toch 
geven ze in de bundel Hymni als nummer 50 een verbeterde versie van 
dit oudkerkelijke gezang.95 Of die variant ooit in de eredienst gezongen is, 
is de vraag. Over een eventueel gebruik van de bundel Hymni is vrijwel 
niets bekend. Het enige is dat de orthodoxe Utrechtse theoloog Gisbertus 
Voetius een halve eeuw later stelt dat er in de gemeente van Utrecht een 
proef geweest is met het zingen van deze liederen en dat dat geen succes 
was.96

IV.2.1.2 De synode van Dordrecht 1618-1619
Wellicht als gevolg van het gebeuren in de provincie Utrecht wordt na 
1615 de roep om een duidelijke, centrale uitspraak over de kerkzang 
binnen de Gereformeerde Kerk luider. Afgevaardigden naar de nationale 
synode die in november 1618 in Dordrecht van start gaat, krijgen dan ook 
instructies mee over het zingen in de kerk. Zo komt van de Nederlandse 
gemeenten in Engeland de vraag of het aantal psalmmelodieën niet dras-
tisch kan worden teruggebracht, want het gaat er dagelijks in het zingen 
zeer onstichtelijk aan toe vanwege de moeilijkheid van de melodieën.97 

95.  Zie fol. 51v: ‘Den lv. Loff-sangh, Van-den Oudt-Vader Ambrosius gestelt, beginnende in 
’t Latijn, ‘Christe qui Lux es & Dies’. Op nieuws over-geset op beteren Rijm, dan’t voor desen 
is geweest.’ Het lied heeft een melodie, die identiek is aan de melodienotatie die voor het eerst 
in 1598 en vervolgens vanaf 1614 in de berijming van Dathenus bij de Hymne opduikt. Zie 
paragraaf III.3.2. De tekst is fors gewijzigd.
96.  Zie over deze bundel en de achtergrond Luth, Daer wert, 111-116. Opmerkelijk is dat in 
de studie van Benjamin J. Kaplan, Calvinists and Libertines. Confession and Community 
in Utrecht 1578-1620, Oxford 1995, met geen woord wordt gerept over de Utrechtse 
gezangenbundel.
97.  J.J. van Toorenenbergen (ed.), Acten van de colloquia der Nederlandsche Gemeenten in 
Engeland, 1575-1624, Utrecht 1872, 242 (kerkenraad Londen 12 juni 1618): ‘Also daeghelijcx 
gemerckt wort in het singhen der Psalmen, dat het seer onstichtelick toegaet in den gesanghe, 
om de swaerheyt wille van de voysen van vele Psalmen, ende datter vele der selver t’eenemael 
worden naeghelaten te singhen, ut vreese van deselve onstichtelijckheyt, is goetghevonden, dat 
men aen den Synode Nationael sal versoecken, oft niet raedtsaem en waere, dat vele van die 
sware wijsen mochten ghebracht worden op de gemakkelijcker ende ghemeynsamer voysen.’
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Over de kwestie van het aantal psalmmelodieën én over de psalmberij-
ming dient ook de Drentse afgevaardigde Patroclus Römeling een grava-
men in.98 Algemener zijn de gravamina die pleiten voor een(duidig)heid 
als het gaat om het zingen in de kerk.99 

Op de synode in Dordrecht wordt de kwestie van de kerkzang pas in 
mei 1619, tijdens de zogenoemde nahandelingen na het vertrek van de 
buitenlandse theologen, besproken. Een discussie over de moeilijke me-
lodieën en over een eventuele andere psalmberijming wordt wegens tijd-
gebrek opgeschort tot een volgende vergadering.100 Maar over de vraag 
welke psalmen en gezangen er gezongen mogen worden, moet een duide-
lijk antwoord komen. De Noord-Hollandse afgevaardigden stellen voor 
dat de Dordtse synode, in lijn met de nationale synoden van 1578, 1581 
en 1586, het volgende uitspreekt:

datmen behoort t’ onderhouden eenparicheyt int gesang, end daerom 
volgende de resolutie van alle de 3 voorgaende Nationale Synoden inde  
kercken geen ander gesang behoort te gebruken dan de Psalmen davids ende 
die gesangen, die in de schriftuer gevonden werden; End daer eenige andere in 
gebruyck syn, datmen die allengskens buyten gebruyck behoort te brengen.101

In aansluiting op het voorstel van Noord-Holland beslist de synode op 
donderdag 16 mei het volgende: 

98.  Zie Luth, Daer wert, 117.
99.  Die vraag komt ten minste van drie kanten. De classis Neder-Veluwe, die begin juni 
1618 in Heerde vergadert, stelt: ‘Dat ad synodum nationalem soude mogen worden gebragt 
ende gevraegt, oft het niet stichtelijck soude zijn dat in de kercken der geünieerde landen 
eenpaericheyt worde onderhouden in de gebeden voor ende nae de predicatiën, in ’t singen der 
lofsangen ende observatiën der feesten (...).’ Zie Ravensbergen, Classicale Acta, IX, 903-904. 
De particuliere synode van Gelderland, die in juni/juli dat jaar in Arnhem bijeen is, noteert: 
‘Als een gravamen is ad sijnodum nationalem te brengen, off niet stichtelick soude sijn, dat in 
die kercken der Geunieerde Landen eenparichheijt worde onderhouden in de gebeden voor ende 
nae die prediactie, int seggen [variant: singen] der loffsangen ende observatien der feesten ende 
bedieninghe des doops (...).’ Zie Reitsma/Van Veen, Acta, IV, 303. De provinciale synode van 
Overijssel, die begin oktober 1618 in Vollenhove wordt gehouden, bepleit: ‘Dat naest de eenicheyt 
in de leere oock, sooveele het mogelyc is, gelycke eenicheyt in ordre ende ceremonie moghe 
bevordert worden, als in gebeden, psalmen, gesangen, doopen, nachtmael (...).’ Zie Reitsma/
Van Veen, Acta, V, 308. Volgens H.H. Kuyper, De post-acta of nahandelingen van de nationale 
synode van Dordrecht, in 1618 en 1619 gehouden (...). Een historische studie, Amsterdam/
Pretoria z.j. [1899], 134, 154 en 465 dienen ook de provinciale synoden van Noord- en Zuid-
Holland een dergelijk gravamen in. Die heb ik echter in de provinciale acta niet kunnen vinden.
100.  Zo tenminste Römeling in 1631. Zie Luth, Daer wert, 424-425.
101.  Zie Kuyper, De post-acta, 154, die citeert uit de Acta Synodi Nationalis breviter 
conscripta, een manuscript van de hand van Theodorus Heyngius, die als ouderling van de 
Amsterdamse gemeente de synode bijwoonde.
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Jn de kercken zullen alleen de 150 Psalmen Davidis, de thyen geboden, het 
Vader onse, de twaelff articulen des ghelooffs, de loffsanghen Mariae, Zachariae 
ende Simeonis gesonghen worden. T’ gesangh, O Godt die onse Vader bist, 
etc. wort inde vryheyt der kercken gestelt, om het selve te ghebruycken ofte 
na te laten. Alle andere gesangen zalmen uyt de kercken weeren, ende daerder 
enighe alrede ingevoert zijn, salmen deselve mette ghevoechlijckste middelen 
affstellen. Art. 69.102

Een paar zaken vallen op in deze uitspraak. Allereerst: de naam van 
Petrus Dathenus wordt niet genoemd. Dat was tijdens eerdere centrale 
vergaderingen in 1574 en 1578 in Dordrecht wel gebeurd. De kerkorde 
van Middelburg 1581 noemt echter al geen berijming meer bij name, net 
zomin als de nationale synode van Den Haag in 1586. Destijds speelde 
de vraag of ook de berijming van Marnix van Sint-Aldegonde uit 1580 
gebruikt mocht worden, en de synodes wilden zich niet vastleggen op 
alleen de berijming van Dathenus. Mogelijk is dat nu bij de uitspraak van 
de Dordtse synode in 1619 weer het geval. 

Dan het repertoire dat naast de psalmen geaccepteerd wordt: het zijn 
de zes gezangen die al in de eerste editie van Dathenus’ psalmboek staan 
en die in 1583 en 1591 in het ontwerp van kerkelijke wetten van de 
Staten van Holland met name genoemd worden.103 Opmerkelijk is de po-
sitie van het GvdP. Hoewel het geen gezang is dat ‘in de schriftuer gevon-
den’ wordt, zoals Noord-Holland had gevraagd, wordt het lied toch niet 
verboden. Iets dergelijks was in 1574 in Dordrecht ook al bepaald. Latere 
nationale vergaderingen in de zestiende eeuw noemen het lied echter niet 
meer. Zoals we gezien hebben wordt op regionaal en lokaal niveau in de 
periode tussen 1586 en 1619 wél een aantal keer uitgesproken dat het 
geen probleem is dit lied te zingen. Bovendien: het gezang is in 1566 door 
Dathenus zélf al in zijn psalmboek opgenomen en is sindsdien veelvuldig 
gezongen, vaak als vast gezang in de eredienst. Waarschijnlijk om deze 
redenen besluit men in 1619 het gezang toch toe te staan. Het feit echter 
dat het apart van de andere zes gezangen genoemd moet worden en het al 
dan niet gebruiken ervan aan de gemeenten wordt overgelaten, geeft aan 
dat het hier volgens de synode om een andersoortig lied gaat. De eerste 

102.  P. Biesterveld en H.H. Kuyper (ed.), Kerkelijk handboekje bevattende de bepalingen der 
Nederlandsche synoden en andere stukken van beteekenis voor de regeering der kerken, 
Kampen 1905, 261 (sessie 162 op 16 mei 1619).
103.  Ik wijs erop dat de synode bij het noemen van ‘de twaelff articulen des ghelooffs’ niet 
benoemt of het Symb of het GelUt wordt bedoeld. Beide gezangen zullen als geaccepteerd 
gegolden hebben, waarmee het aantal goedgekeurde gezangen in feite op zeven komt.
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zes zijn ‘gesangen, die in de schriftuer gevonden werden’. Het GvdP is 
een vrij lied. 

In de uitspraak van Dordt wordt verder een streng oordeel geveld 
over ‘alle andere gesangen’: die moeten geweerd of afgeschaft worden. 
Blijkbaar wil de Dordtse synode een vigerende praktijk terugdringen en 
verdere wildgroei voorkomen. Het ligt voor de hand dat de synode met 
haar uitspraak het boven beschreven gebeuren in de provincie Utrecht 
op het oog heeft: de vrijheid die de ‘remonstrantse’ Utrechtse kerkorde 
van 1612 biedt, wil men in Dordt in ieder geval niet onderschrijven.104 
Daarnaast heeft men in Dordrecht waarschijnlijk die regio’s en plaatsen 
in gedachten, met name in het noorden en oosten van het land, waar 
liederen uit de lutherse traditie ingeburgerd zijn geraakt. Kregen de boe-
ren uit Overijssel met hun voorliefde voor de lutherse liederen in 1581 
in Middelburg nog clementie, nu wil de synode blijkbaar echt één lijn 
trekken. 

Overigens worden in deze strenge uitspraak ook een paar gezangen 
verboden die op dat moment in vrijwel alle edities van Dathenus’ psalm-
boek staan. Over de twee maaltijdliederen die al decennialang meegaan 
kan de synode nog denken dat het om liederen voor huiselijk gebruik 
gaat. Maar de Hymne, die in 1619 ook al ruim drie decennia in Dathenus’ 
psalmboek voorkomt, wordt hier blijkbaar echt verboden. Wellicht is dit 
te zien als een reactie op het gebeuren in Utrecht, waar juist de Hymne 
met name genoemd wordt en in de praktijk gebruikt blijkt te worden. 

Zoals gezegd, noemt de Dordtse synode geen psalmberijmer bij name, 
wat zou kunnen wijzen op een openheid voor de berijming van Marnix, 
het enige alternatief dat op dat moment voorhanden is. Gezien het rijtje 
gezangen dat genoemd wordt, ligt dat echter niet voor de hand. Weliswaar 
telt Marnix’ psalmboek uit 1580 precies de genoemde zes gezangen, maar 
inmiddels is er sinds 1591 een herziene versie van dit psalmboek op de 
markt waarin een groot aantal Bijbelse lofzangen is opgenomen.105 Van 
die lofzangen kan niet gezegd worden dat ze niet ‘in de schriftuer ge-

104.  Vgl. hieronder in paragraaf IV.2.5.2.3 de manier waarop Gisbertus Voetius in 1641 in zijn 
Catechisatie over den catechismus der remonstranten de Utrechtse kerkorde van 1612 en de 
bundel Hymni uit 1615 aanduidt: hij spreekt van ‘de Remonstrantsche Kercken-order van anno 
1612’ en ‘het Wtrechtsche Ghereformeerd-Remonstrantsche Leys-boeck’. Luth, Daer wert, 
139-140 acht het echter niet waarschijnlijk dat de uitspraak van de synode een reactie is op 
de bundel Hymni. Als reden noemt hij dat er na 1615 niets meer van die bundel is vernomen. 
Echter, de Utrechtse kerkorde van 1612 met zijn openheid naar meer gezangen moet in 1619 bij 
de afgevaardigden in Dordt bekend zijn geweest. Het ligt voor de hand dat de Dordtse synode, die 
even daarvoor de remonstranten uit de vergadering wegstuurde, ook op het punt van de kerkzang 
een statement wil maken richting het remonstrantse ‘Utrecht’. 
105.  Zie paragraaf IV.1.2.
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vonden’ worden: het zijn juist berijmde Schriftgedeelten. Dat Dordt in 
1619 nog het psalmboek uit 1580 op het oog heeft, zonder dat expli-
ciet te benoemen, is onwaarschijnlijk. En als Dordt Marnix’ verzameling 
Bijbelliederen op het oog zou hebben, zou een andere formulering voor 
de hand liggen.106

Kortom, de synode van Dordt lijkt in 1619 eenvoudig de uitspra-
ken van de verschillende zestiende-eeuwse synoden over de kerkzang 
te herhalen. Met dit verschil dat nu het GvdP expliciet benoemd wordt 
als vrij lied waarvoor toch ruimte wordt geboden.107 Dat alle edities van 
Dathenus’ psalmboek die in 1619 in omloop zijn inmiddels geen zeven 
gezangen meer tellen maar elf, wordt niet verdisconteerd. Er wordt, voor 
zover bekend, echter ook niet expliciet van psalmboekdrukkers gevraagd 
voortaan alleen de genoemde zeven liederen op te nemen.108 

De synode van Dordrecht legt in artikel 69 de officiële lijn voor de 
zang in de Gereformeerde Kerk vast: alleen de psalmen en zeven gezan-
gen zijn toegestaan. De invoering van deze centraal gemaakte afspraak 
stuit echter op problemen. Niet in alle provincies wordt de Dordtse 
Kerkorde (DKO) ingevoerd. De Staten-Generaal weigeren namelijk hun 
goedkeuring eraan te verlenen, met als gevolg dat iedere provincie zelf 
moet beslissen of de DKO wel of niet wordt gevolgd. Overijssel volgt 
zonder voorbehoud, Gelderland en Utrecht stemmen met enige reserves 
ook in. Groningen (en Drenthe), Friesland en Zeeland handhaven echter 
de bestaande provinciale situatie. In Holland voert men pas in 1626 de 
DKO in.109 Doordat de Staten-Generaal óók weigeren een nieuwe nati-
onale synode bijeen te roepen, blijft enerzijds de DKO voor de komende 
twee eeuwen van kracht, terwijl anderzijds iedere provincie naar eigen 
goeddunken handelt. 

106.  De paralleluitgave van de berijmingen van Dathenus en Marnix die in 1617 wordt 
uitgegeven (zie paragraaf III.4.1, Dathenus 1617b), bevat ook Marnix’ bundel Bijbelse lofzangen 
en niet Marnix’ eerste psalmboek van 1580. Tegen de openheid voor Marnix’ berijming in 
1619 pleit ook het gegeven waar Kuyper, De post-acta, 154 op wijst. In de discussie over de 
Bijbelvertaling wilden enkele synodeleden met een beroep op Marnix het woord ‘Du’ behouden. 
Anderen raadden dit echter af, ‘ne huic versionj accidat, quod versionis Psalmorum D. Aldegundj, 
qui propter vocem Du, qua perpetuo usus est, hactenus populo ingratj et in usum Ecclesiae inducj 
non poterunt’. Kuyper spreekt dan ook over de ‘onmogelijkheid om de Psalmberijming van 
Marnix in te voeren’.
107.  In 1574 was door de provinciale vergadering van Dordt, na vragen, al iets dergelijks gezegd. 
Zie paragraaf IV.1.1.
108.  In paragraaf III.4.2 hebben we gezien dat een enkele drukker in deze periode, mogelijk 
vanwege de Dordtse uitspraak, minder gezangen toevoegt. Het gaat echter vrijwel altijd nog om 
meer dan zeven of acht gezangen.
109.  Zie D. Deddens, ‘De Nederlandse gereformeerde kerken in de periode 1560-1816’, in: W. van 
’t Spijker en L. C. van Drimmelen (red.), Inleiding tot de studie van het kerkrecht, tweede druk, 
Kampen 1992, 110-120, daar 117-118. Vgl. Luth, Daer wert, 140-141.
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IV.2.1.3 Na de synode van Dordrecht
Ook na ‘Dordt’ blijft de zaak van de kerkzang terugkomen op de ker-
kelijke vergaderingen, en in dat verband komen een aantal keer ook de 
lofzangen van Dathenus ter sprake. 

IV.2.1.3.1 Provinciaal
De provincie Utrecht voegt zich, zoals we zagen, naar de richtlijnen van 
Dordt. Dat blijkt in september 1620, als de provinciale synode een grava-
men van de classis Amersfoort behandelt waarin wordt verzocht om ‘een 
eenparigen voet van voorlesen ende van voorsingen ten platten lande 
voor de predicatien’. De synode besluit dat het ‘voorlesen ende voorsin-
gen’ in alle gemeenten moet worden ingevoerd en dat men in het zingen 
‘eenparigh’ moet zijn en zich daarom qua repertoire moet houden aan 
artikel 69 van de DKO.110 Over de kerkorde die acht jaar eerder in Utrecht 
is aangenomen en over de bundel Hymni wordt met geen woord meer 
gerept.

In andere provincies staan in de periode tot 1650 een aantal keer de 
onderwerpen ‘psalmberijming’ en ‘moeilijke melodieën’ op de agenda. 
Zo spreekt de synode van Groningen in 1631 over een voorstel van de 
predikant Patroclus Römeling uit Farmsum om de berijming van Marnix 
zodanig aan te passen dat die op slechts 23 melodieën gezongen kan wor-
den. Naast de psalmen wil Römeling ook andere liederen opnemen, zodat 
het gezangboek in totaal 226 liederen zal bevatten.111 Interessant voor 
ons onderzoek is dat Römeling in ieder geval de melodie van het GoH 
wil handhaven, omdat die, met die van de Psalmen 8, 24 en 100, tot al-
lereenvoudigste behoort.112 De Groningse synode besluit het in 1631 en 
1632 echter bij het oude te houden.113 In 1638 wordt dat standpunt in 
Groningen herhaald. Ook in Holland wordt tussen 1636 en 1639 meer-

110.  Reitsma/Van Veen, Acta, VI, 459: ‘Op het VIe gravamen, te versoecken mede een 
eenparigen voet van voorlesen ende van voorsingen ten platten lande voor de predicatien, 
statueert de synodus, dat men overal in alle kercken invoeren sal het voorlesen ende voorsingen 
voornoemdt, ende wat de forme aengaet, dat die daerinne sal eenparigh syn, dat men voorlese uyt 
de canonijcke schriften, ende het voorsingen geschiede na luydt van de kerckenordeninge artic. 
69.’
111.  Zie over Römelings voorstel uitgebreid Luth, Daer wert, 117vv. Op blz. 422-433 is de tekst 
van Römelings ‘Voerschlach’ afgedrukt.
112.  Deze vijf melodieën zijn ‘de aller schlechste, en lichteste’, aldus Römeling. Zie Luth, Daer 
wert, 148-149. Citaat op 428. Volgens Römeling kunnen op zijn 23 melodieën 155 ‘gesangen in 
Dathenio’ worden gezongen. Welke vijf gezangen hij behalve de 150 psalmen bedoelt, vermeldt 
hij niet.
113.  Zie Luth, Daer wert, 141. De Groningse kwestie komt in 1632 ook op de Zuid-Hollandse 
synode te Gorinchem ter sprake. Zie W.P.C. Knuttel (ed.), Acta der particuliere synoden van 
Zuid-Holland 1621-1700, zes delen, ’s-Gravenhage 1908-1916, I, 492.
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malen over het verminderen van het aantal melodieën gesproken.114 Men 
vindt echter dat het een kwestie betreft die door een nationale synode 
moet worden beslist. Ook compleet nieuwe psalmberijmingen die ter 
synode worden aangeboden, zoals in 1639 die van Antoni de Hubert in 
Leiden en in 1644 die van Adriaan Smout in ’s-Gravenhage, worden wel-
iswaar vriendelijk ontvangen, maar krijgen geen kerkelijke invoering.115 

Drenthe was in 1619 kerkelijk nog op Groningen georiënteerd. In de 
kerkorde die sinds 1595 voor Groningen Stad en Ommelanden en ook 
Drenthe gold, was de kerkzang niet uitvoerig omschreven.116 Als het 
landschap Drenthe in 1638 eindelijk een eigen kerkorde krijgt, wordt de 
kerkzang in artikel 83 echter uitvoerig beschreven:

Jn de kercken deser Landtschap sullen gesongen werden de 150 Psalmen 
Davids, de tyn Geboden, het gebedt onses Heeren, de Articulen des geloofs, de 
lofsangen Mariae, Zachariae, Simeonis, het gesangh O Godt die Onse Vaeder 
bist &c. Werdt oock in de vryheyt der kercken gestelt daerenboven sommige 
geestlicke gesangen; die in sommige kercken noch op de Feestdaegen geson-
gen werden, ofte te gebruicken ofte nae te laeten.117 

Opvallend is dat, behalve de zes gezangen die ‘Dordt’ had genoemd, nu 
ook het GvdP als officieel geaccepteerd lied wordt aangewezen. De andere 
liederen in Dathenus’ psalmboek, met name de Hymne, worden echter 
niet genoemd. Wél laat Drenthe de plaatselijke kerken vrij om zelf te 
beslissen over ‘sommige geestlicke gesangen’ die blijkbaar op bepaalde 
plaatsen op feestdagen in de kerk worden gezongen. Wat in 1619 in Dordt 
over het GvdP wordt gezegd, geldt in Drenthe voor liederen van buiten 
het psalmboek van Dathenus. Daarmee wordt officieel ruimte geboden 
voor een met name in de noordelijke en oostelijke provincies vigerende 
praktijk waarbij liederen van lutherse herkomst in de eredienst worden 
gezongen.118

114.  Zie de betreffende plaatsen in Knuttel, Acta, II, 105 (synode Leerdam 1636) en 179 (synode 
Delft 1638). Volgens Luth, Daer wert, 141 wordt ook in Noord-Holland over deze kwestie 
gesproken.
115.  Zie Knuttel, Acta, II, 194-195 (voor de berijming van De Hubert) en 443 (voor de berijming 
van Smout).
116.  Hooijer, Oude Kerkordeningen, 362-374. Wel wordt voorgeschreven dat er in elke plaats een 
schoolmeester moet zijn die ‘inder kercken de gesangen aenhevet’ (art. 57) en de kinderen in de 
‘kercken gesanck onderwysinge’ doet, zodat ze in de kerk de psalmen ‘te Recht singen’ kunnen 
(art. 70).
117.  Hooijer, Oude Kerkordeningen, 480.
118.  Zie Luth, Daer wert, 141-142, die stelt dat invloed van Emden (Oost-Friesland) in Drenthe 
nog merkbaar is, met name op de feestdagen.
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IV.2.1.3.2 Regionaal en lokaal
Ook regionaal en lokaal komen we in de periode na de Dordtse synode 
hier en daar de lofzangen van Dathenus tegen. Opvallend is de situatie 
in Schoonhoven. In juni 1619 blijken daar de drie catechismusliederen én 
de LM tot de vaste gezangen voor de eredienst te behoren. Dat laatste is 
voor zover bekend een unicum.119 Opmerkelijk is vervolgens dat de ker-
kenraad van Schoonhoven in februari 1621 het GvdP, dat blijkbaar ook 
geregeld gezongen werd, niet langer wil gebruiken. Reden is het voor-
schrift van de provinciale synode om geen andere gezangen te gebruiken 
‘dan die in den bijbelschen texte begrepen waeren’. Blijkbaar wil men in 
Schoonhoven ernst maken met artikel 69 van de Dordtse Kerkorde. Wel 
behoudt de kerkenraad zich het recht op een nadere beslissing voor, als 
de gemeente zich over de verandering komt beklagen. Van dat laatste is 
echter niets bekend.120

In het naburige Gouda, dat tot dezelfde classis als Schoonhoven be-
hoort, start men in hetzelfde jaar juist met de traditie om iedere zondag-
morgen het GvdP te zingen. Ook de berijmde geloofsartikelen dienen dan 
gezongen te worden. Daarbij worden beide varianten van de geloofsbelij-
denis genoemd: die van Utenhove en ‘de Apostolische belijdenis’ kunnen 
allebei gezongen worden.121 Het zingen van de TG blijkt in deze jaren in 
de Waalse gemeente van Dordrecht gebruik te zijn. Als de kerkenraad in 
juli 1622 besluit de voorlezing van de Tien Geboden in te voeren, wordt 
de praktijk van het zingen van de wet als vast liturgisch onderdeel ook 
gehandhaafd, ‘tot contentement van degenen die in de oude vorm meer 
stichting vonden’.122 Ook de LS lijkt in deze jaren gezongen te zijn. Als 
Pieter Heyndrickss., schoolmeester in Stad aan het Haringvliet, in okto-
ber 1620 voor de classis Brielle een proef moet afleggen om te laten zien 

119.  Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 197, noot 130 (kerkenraadsnotulen van 3 juni 
1619).
120.  Zie Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 197, die de kerkenraadsnotulen van 8 februari 
1621 citeert. Het ligt voor de hand dat de kerkenraad van Schoonhoven, dat deel uitmaakt van 
de classis Gouda, verwijst naar óf de provinciale synode die in juli en augustus 1619 in Leiden 
werd gehouden, óf de synode die in augustus 1620 in Gouda bijeenkwam. Zie Reitsma/Van Veen, 
Acta, III, 325-409 (Leiden) en 409-476 (Gouda). Ik heb de betreffende uitspraak over de gezangen 
echter niet terug kunnen vinden.
121.  Zie H. van Dolder-de Wit, ‘Harmonie en disharmonie. Zang en orgelspel in de Goudse 
Sint-Janskerk voor en na de Reformatie’, in: P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Terug naar Gouda. 
Religieus leven in de maalstroom van de tijd, Zoetermeer 2014, 243-264, daar 245: In oktober 
1621 besliste de kerkenraad: ‘voortaan zal ’s morgens gezongen worden de geloofsbelijdenis van 
Johannes uut den Hove of de Apostolische belijdenis en na het eerste gebed het lied ‘O Godt die 
onse vader bist’’. Vgl. Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 197, noot 130, die echter alleen de 
geloofsbelijdenis noemt.
122.  Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 194, die zich baseert op de kerkenraadsnotulen van 
10 juli 1622.
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of hij geschikt is om in zijn gemeente als voorzanger op te treden, zingt 
hij voor de afgevaardigden niet alleen Psalm 51 maar ook de LS.123

Interessant is wat we weten over het Zuid-Hollandse Hoornaar ge-
durende de periode 1623-1631. In die jaren houdt ds. Hermannus 
Schevenhusius bij welke psalmen en lofzangen er tijdens de gewone 
kerkdiensten worden gezongen.124 Schevenhusius gebruikt gedurende 
deze negen jaar maar de helft van het psalmboek: 79 psalmen worden 
nooit gezongen. Dat geldt ook voor de LZ, de LM en de LS. Vier gezangen 
worden echter zeer regelmatig aangeheven: het GvdP klinkt tijdens iede-
re morgendienst, het GoH en de TG staan met respectievelijk 60 en 52 
keer samen met de Psalmen 23, 103 en 119 in de top drie. En de berijmde 
geloofsbelijdenis wordt in deze periode 29 keer gezongen.125

IV.2.2 Alternatieve berijmingen en vertalingen 
In de zestiende eeuw verschijnt er slechts één alternatief voor het psalm-
boek van Dathenus: de berijming van Marnix van Sint-Aldegonde. In de 
eerste helft van de zeventiende eeuw is dat anders: de ene na de andere 
berijming wordt op de markt gebracht. Ook wordt Dathenus’ psalmboek 
voor de koloniale gebieden vertaald. Interessant is hoe in al die uitgaven 
met de lofzangen wordt omgegaan.

IV.2.2.1 Alternatieve berijmingen
In de eerste helft van zeventiende eeuw verschijnen er verschillende 
psalmberijmingen die een verbetering van of alternatief voor Dathenus’ 
psalmboek willen zijn. De eerste is die van Anthonis de Hubert uit 1624. 
Vervolgens brengen ook Diderick Camphuysen, Jacobus Revius, Henricus 
Geldorpius, Johan de Brune, Cornelis Boey en Christiaen van Heule een 
complete psalmberijming op de markt.126 De vraag is nu wat deze dichters 

123.  Zie W.G. Visser (ed.), Classicale Acta 1573-1620, deel X: Particuliere synode Zuid-Holland: 
Classis Brielle 1574-1623, 2 delen, Den Haag 2015, 607 (20 en 21 oktober 1620): ‘Ten derden 
Pieter Heyndrickss., schoolmeester op de Stadt [= Stad aan het Haringvliet] ende heeft gelesen 
uyt het 3e capittel Matthei, singende den 51n psalm ende den lofsang Simeonis, waeruyt de 
broeders hebben geoordeelt syne bequaemheyt om de kercke voorschreven te meugen met lesen 
ende singen dienen.’ Vgl. Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 199.
124.  Zie Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 468 (bijlage XLIII).
125.  Psalm 23 en 103 worden het vaakst gezongen (65 keer). Op plaats 2 staat het GoH (60 
keer). Psalm 119 en de TG (beide 52 keer) volgen op plaats 3. Op de twaalfde plaats staat de 
geloofsbelijdenis (29 keer). Het GvdP hoort eigenlijk bovenaan te staan, omdat dat gezang in 
iedere morgendienst werd gezongen. Ik signaleer dat Van Deursen ervan uitgaat dat Dathenus’ 
psalmboek in die tijd ‘157 nummers’ telt. In werkelijkheid waren dat er 161. De maaltijdliederen 
en de Hymne zijn dus niet meegenomen in het overzicht, ook omdat Schevenhusius ze niet 
noemt. Ze hadden in het rijtje ‘nooit gezongen’ moeten staan.
126.  Recent heeft A. Ros alle berijmingen op een rij gezet. Zie A. Ros, Davids soete lier. Vijf 
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met de gezangen van Dathenus doen. Geven ze een nieuwe berijming op 
dezelfde melodie? Maken ze van de gelegenheid gebruik om moeilijke 
melodieën te vervangen? Laten ze gezangen vallen of voegen ze juist 
gezangen toe?

Als de jurist De Hubert in 1624 zijn psalmboek uitgeeft,127 is het nog 
maar kortgeleden dat de nationale synode van Dordrecht haar uitspraak 
over de kerkzang heeft gedaan. Misschien heeft De Hubert met deze uit-
spraak rekening willen houden. Feit is in ieder geval dat hij maar zeven 
gezangen van Dathenus opnieuw berijmt, waaronder de twee versies van 
de geloofsbelijdenis. Het GvdP, de maaltijdliederen en de Hymne komen 
niet terug. Bij zijn nieuwe berijmingen hanteert De Hubert de gebruike-
lijke melodie. Wel wijkt hij bij een aantal gezangen af van het gebruikelij-
ke strofeaantal: het ene gezang krijgt meer strofen, het andere minder.128 
Gezien het beperkte aantal gezangen dat De Hubert herberijmt, is het des 
te opvallender dat hij wél twee versies van het EigDav opneemt. Dat lied 
komt, zoals we gezien hebben, voor het eerst voor in de Leidse combina-
tiebundel uit 1617 waarin de berijming van Marnix en die van Dathenus 
naast elkaar zijn afgedrukt.129 De Hubert neemt het gezang – een berij-
ming van de jurist Abraham van der Meer – vóór de andere gezangen op 
en laat het voorafgaan door een eigen berijming van dezelfde apocriefe 
psalm.130 

Terwijl Camphuysen in 1630 aan zijn psalmen131 helemaal geen gezan-
gen toevoegt, neemt Revius tien jaar later de gezangen die in elke editie 
van Dathenus voorkomen in een nieuwe berijming op, met uitzondering 
van de twee maaltijdliederen.132 Geldorpius gaat in 1644 rigoureuzer te 
werk: het streven om de psalmen op slechts een klein aantal melodieën te 
berijmen voert hij ook door bij de gezangen.133 Alleen bij de TG, het GoH, 

eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, Apeldoorn 2010. Eerder deed H. Hasper dat. Zie H. 
Hasper, Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit 
de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek, deel II (bewerkt 
door W. de Graaf), Groningen 1976, 677-679 voor de lijst met behandelde berijmingen. Vgl. Arie 
Eikelboom, Hymnologie. Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke 
kerk. Deel XIa: De onrust over de kerkzang in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
tussen 1600 en 1800, z.pl. 2014, 5-150 voor de zeventiende eeuw. Voor mijn onderzoek zijn alleen 
de complete en bewaard gebleven berijmingen relevant. Ik volg Ros op de voet. Zie voor de eerste 
helft van de zeventiende eeuw Ros, a.w., 127-159.
127.  Psalmen De Hubert 1624.
128.  De TG heeft bijvoorbeeld twaalf strofen, de LM zes, het GoH drie en het GelUt twee.
129.  Zie paragraaf III.4.2.
130.  In paragraaf VI.13 ga ik uitgebreider op dit lied in.
131.  Psalmen Camphuysen 1630.
132.  Psalmen Revius 1640.
133.  Psalmen Geldorpius 1644.
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de LM en de LS is de melodie van Dathenus gehandhaafd. Bovendien ge-
bruikt hij deze vier melodieën ook bij een aantal psalmen.134 Voor de an-
dere drie gezangen die hij opneemt, kiest hij psalmmelodieën. Ook voegt 
hij een nieuw gezang toe: de Lofzang van de engelen (Luk. 2:14).

De Brune kiest in datzelfde jaar in de eerste versie van zijn psalm-
boek135 voor de gebruikelijke zes gezangen, maar voegt wel een tweede 
versie van het Symb toe, op de melodie van de TG. Ook in zijn herziene 
psalmboek uit 1650, waarbij hij de psalmen van Dathenus naast die van 
zichzelf zet,136 geeft hij alleen van de eerste zes gezangen een nieuwe vari-
ant. Het Symb moet nu gezongen worden op de melodie van Psalm 23.137 
Boey laat in de eerste versie van zijn psalmboek uit 1648 de gezangen 
helemaal achterwege.138 Van Heule biedt in 1649 naast de psalmen ook 
een berijming van ‘meest al onse ghesanghen’, aldus het voorwoord.139 
Het zijn er zes; naast de maaltijdliederen ontbreken ook de LZ en de twee 
versies van de geloofsbelijdenis.

In de tabel op de volgende pagina is het bovenstaande in schema gebracht.

134.  De Psalmen 75, 120 en 140 moeten op de melodie van de TG gezongen worden. Op de 
melodie van het GoH worden ook de Psalmen 60, 124, 149 gezongen. De melodie van de LM 
wordt ook gebruikt voor de Psalmen 34 en 84. Op de melodie van de LS worden de Psalmen 19, 
99, 113 en 123 gezongen.
135.  Psalmen De Brune 1644.
136.  Psalmen De Brune 1650.
137.  In deze herziening zet De Brune de psalmen van Dathenus links en die van zichzelf rechts. 
Bij de gezangen plaatst hij alle bekende elf gezangen van Dathenus, maar slechts bij de eerste 
zes geeft hij zijn eigen variant. Van het Symb is nu nog maar één versie opgenomen, een nieuwe 
berijming op de melodie van Psalm 23 (drie strofen). Na het zesde gezang volgt: ‘Einde der 
Psalmen ende Lof-zangen’, waarna de rest van Dathenus volgt. Opvallend is dat de tafelliederen 
zonder melodie zijn afgedrukt.
138.  Psalmen Boey 1648. In de tweede editie uit 1659 neemt hij wel gezangen op. Zie paragraaf 
IV.3.2.1.
139.  Psalmen Van Heule 1649.
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1640, Revius n-rit
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1648, C. Boey

1649, C. van Heule rit

1650, De Brune (2) X5

And = andere gezangen; arcering = gezang komt voor met gebruikelijke melodie (genoteerd bij 
eerste strofe) en strofeaantal; 12 str = 12 strofen; (n-)rit = (niet-)ritmisch; mel = melodie; X = wel 
de tekst, maar op andere melodie

Tabel IV.2.2.1.1: Lofzangen in alternatieve berijmingen, 1600-1650.

1.  De LZ, op de melodie van Psalm 125 (10 strofen).
2.  ‘Het Geloof’, op de melodie van Psalm 110 (6 strofen)
3.  ‘De Engelen Lofzang’, op de melodie van Psalm 24.
4.  Behalve een lied op de gebruikelijke melodie ook een tweede versie van het Symb op de melodie van de TG 
(6 strofen).
5.  Het Symb, op de melodie van Psalm 23 (3 strofen).

Een aantal zaken valt op. Als er al gezangen worden opgenomen – blijkbaar 
is een psalmboek ook compleet als ze ontbreken (Camphuysen, Boey) – 
dan lijken in principe de zes kerngezangen van Dathenus de leidraad te 
vormen, zij het dat met het strofeaantal vrij kan worden omgegaan. Het 
GvdP, dat wel is toegestaan, wordt opvallend genoeg slechts twee keer her-
berijmd, terwijl het toch een oud gebruik is om dat gezang in de eredienst 
te zingen. Ook het feit dat de Hymne, weliswaar niet officieel toegestaan 
maar wel een gezang met inmiddels een lange traditie in de psalmboeken 
van Dathenus, slechts tweemaal opnieuw wordt berijmd, geeft te denken. 
Houden de psalmverbeteraars, die in een aantal gevallen willen dat hun 
berijming die van Dathenus vervangt, zich veiligheidshalve aan de Dordtse 
Kerkorde? De maaltijdliederen lijken in deze periode als gezangen voor 
thuis te worden beschouwd: voor een psalmboek dat voor de kerk bedoeld 
is, hoeven ze blijkbaar niet opnieuw berijmd te worden.

De melodieën van de LZ, het Symb en het GelUt worden in deze periode 
blijkbaar als lastig ervaren. Terwijl de een deze gezangen eenvoudig ach-
terwege laat, berijmt de ander ze op een eenvoudiger melodie. Misschien is 
de keuze van Geldorpius voor slechts vier melodieën tekenend voor deze 
periode: vooral de TG, het GoH, de LM en de LS kunnen zich verheugen in 
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een zekere mate van populariteit. Ten slotte laat het feit dat De Hubert een 
apocrief lied opneemt en Geldorpius een nieuw lied toevoegt zien dat niet 
alle herberijmers in deze periode zich gebonden achten aan de regels van 
synodes en de bandbreedte van Dathenus’ psalmboek.

IV.2.2.2 Vertalingen
In de eerste decennia van de zeventiende eeuw verwerft de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) een aantal steunpunten met de omlig-
gende territoria in Zuid- en Zuidoost-Azië. In deze vestigingen wordt de 
Gereformeerde Kerk de bevoorrechte kerk. De rooms-katholieke christe-
nen die de VOC bij haar komst aantreft worden bij deze kerk ingelijfd. 
Voor hen worden godsdienstoefeningen gehouden in hun eigen taal of, 
in gebieden waar een grote variatie aan streektalen is, in de taal die in het 
betreffende gebied als lingua franca wordt gebezigd. In het westelijk deel 
van het VOC-gebied worden het Tamil, het Singalees en het Portugees 
de talen van de kerk. In het zuidoosten, Malakka en de eilanden die nu 
Indonesië vormen zijn dat Maleis en (in de stad Batavia) Portugees. In het 
kader van de organisatie van kerk en onderwijs wordt ook het psalmzin-
gen geïntroduceerd. Dat begint met een klein aantal berijmingen. In de 
loop van de zeventiende eeuw worden steeds meer psalmen en gezangen 
berijmd, tot in 1735 het volledige psalmboek verschijnt. In het verband 
van deze studie is het interessant na te gaan welke gezangen in deze uit-
gaven worden opgenomen.

In 1629 verschijnt in Enkhuizen bij Jan Jacobsz Palensteyn een ‘Nieuwe 
Testament’ (in werkelijkheid gaat het om het Mattheüsevangelie) waarin 
de Nederlandse en de Maleise tekst naast elkaar zijn afgedrukt. Daarachter 
komen in een apart katern ‘eenighe lofsangen: midtsgaders andere ghebe-
den sang-wijse in onse Christelijcke Kercke gebruyckelijck’.140 Het gaat om 

140.  Het Nieuwe Testament. Dat is het nieuwe verbont onses Heeren Jesu Christi: in Neder-
Duyts ende Malays, na der Grieckscher waerheyt overgeset / Iang Testamentum Baharu,  
arti-n’ja Iang d’jand’ji baharu dari Tuhan-ku Iesu Christi, bersalin kapada bassa Hulanda daan 
bassa Malaju seperti jang adillan bassa Gregu, Enkhuizen, Jan Jacobsz Palensteyn, 1629. In 
werkelijkheid gaat het in de edities die in Utrecht UB en Stuttgart WLB worden bewaard alleen 
om het Mattheüsevangelie. Vgl. FH: NT/Lofsangen 1629, waar een editie wordt beschreven die 
in de bibliotheek van Lincoln Cathedral wordt bewaard waarin ook het Markusevangelie zou 
zijn opgenomen. Zie echter ook H.E. Niemeijer en Th. van den End, m.m.v. G.J. Schutte (uitg.), 
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda 
ten tijde van de VOC, 1605-1791, 4 delen, Den Haag, 2015, deel 4, 123 (nr. 06). Volgens deze 
beschrijving wordt in Lincoln een afzonderlijk gedrukt Markusevangelie bewaard. Prof. dr. L.J. 
de Vries (VU) schreef een artikel over het eerste Markusevangelie in het Maleis dat in 2018 
in het tijdschrift Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde zal worden gepubliceerd: ‘Iang 
Evangelivm Ul-kadus menjurat kapada Marcum: the first Malay Gospel of Mark (1629-1630) and 
the Agama Kumpeni’. Bij de afronding van deze studie was het artikel nog niet verschenen.
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Afbeelding IV.2.2.2.1: Begin van de afdeling gezangen in het Nieuwe Testament uit 1629 (Stuttgart 
WLB, Ba malai.162901).
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één psalm (Psalm 100) en dertien gezangen. Blijkbaar is de gedachte dat een 
jonge kerk in den vreemde meer gediend is met een aantal gezangen dan 
met de psalmen.141 De Nederlandse teksten zijn in het Maleis vertaald door 
de koopman Albert Cornelisz. Ruyl.142 De liederen zijn op twee na in twee 
kolommen naast elkaar afgedrukt. Alleen de laatste twee gezangen hebben 
geen Nederlandse variant.143 De collectie heeft niet alleen het psalmboek 
van Dathenus als bron, maar ook is geput uit de lofzangen die Marnix van 
Sint-Aldegonde in 1591 aan zijn psalmen had toegevoegd. Wellicht heeft 
de paralleluitgave die in 1617 in Leiden verscheen waarin de berijmingen 
van Dathenus en Marnix naast elkaar staan afgedrukt, als bron gediend. 
Daarin was ook het EigDav voor het eerst opgenomen.144 

Hieronder volgt de opsomming van de liederen in de uitgave van 1629, 
met de bron van herkomst:

Psalm/gezang Melodie Aantal strofen Bron
TG Dathenus 11 Marnix
LZ Psalm 137 5 Marnix
Lofzang der engelen Psalm 80 1 Marnix
LM Dathenus 7 Dathenus
LS Dathenus 2 Dathenus
Geloofsbelijdenis Psalm 23 4 Marnix
GoH Dathenus 10 Dathenus
Psalm 100 Psalm 100 4 Dathenus
EigDav Psalm 19 3 Dathenus/Marnix
GvdP Dathenus 1 Dathenus
Lofzang van Salomo Psalm 129 7 Marnix
Hymne Psalm 100 7 Dathenus

Ghesangh, het welc men ghewoon is in 
Batavia te singen voor de predicatie

Psalm 100 4 ?

Gesang na de Predicatie Tien Geboden 4 ?

Tabel IV.2.2.2.1: Gezangen in het Nieuwe Testament uit 1629.

141.  Opvallend is dat al in 1624 in de kerkorde voor de kerken in Oost-Indië bij de ‘middelen om 
de bekeeringe der Heydenen te voorderen’ sprake is van de noodzaak om een Mattheüsevanglie 
in het Maleis te vervaardigen, ‘mitsgaders dat eenige psalmen op ’t Maleys in rijme gestelt 
werden’. Zie Niemeijer, Van den End en Schutte, Documenten, 4, 101. Als de uitgave er dan vijf 
jaar later is, bestaan die ‘eenige psalmen’ vooral uit gezangen.
142.  A.C. Ruyl, in dienst van de VOC, had al in 1611 (Sourat ABC) en 1612 (Spieghel van de 
Maleysche Tale) uitgaven voor kinderen in het Maleis gepubliceerd, waarin ook de christelijke 
gebeden uit het gereformeerde kerkboek waren opgenomen. In de heruitgave van Sourat ABC uit 
1682 is tussen de gebeden ook Psalm 100 met melodie opgenomen. Zie Niemeijer, Van den End en 
Schutte, Documenten, 4, 121 (nrs. 02 en 03) en 130-131 (nr. 21).
143.  Steeds is bij de eerste strofe de melodie afgedrukt, zowel in de linker- als in de 
rechterkolom.
144.  Zie paragraaf III.4.2.
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Dit is een opmerkelijke reeks. Voor de mensen in Nederlands-Indië wordt 
een deel van de gezangen uit Dathenus’ psalmboek gecombineerd met 
gezangen van Marnix en een aantal andere liederen. Van de in die tijd 
in de Nederlanden geaccepteerde gezangen vinden we alleen de LM, de 
LS, het GoH en het GvdP van Dathenus terug. Daarnaast worden ook 
de Hymne (hier te zingen op de melodie van Psalm 100) en het EigDav 
opgenomen. Dat laatste gezang zou pas vanaf 1650 in de Nederlandse 
psalmboeken een plaats krijgen. De overige gebruikelijke gezangen (de 
TG, de LZ en de geloofsbelijdenis) neemt de uitgever van Marnix over. 
Daarnaast neemt hij de vrijheid ook andere lofzangen van Marnix op 
te nemen. Waar de twee laatste gezangen vandaan komen, die geen 
Nederlandse bron hebben, is onduidelijk. Blijkbaar heeft de gemeente in 
Batavia in die tijd een eigen gebed voor de preek en wordt er naar analo-
gie daarvan ook een gebed na de preek gemaakt. 

De gezangen vinden blijkbaar goede ingang in Nederlands-Indië, want 
ook latere uitgaven met een aantal nieuwtestamentische geschriften tel-
len deze veertien liederen.145

IV.2.3 Citaatfrequentie van gezangen en melodieën
In deze periode vindt een aantal gezangen van Dathenus zijn weg naar 
andere bundels. Vaker gebeurt het dat een gezangmelodie wordt gebruikt 
voor een nieuw lied.146

IV.2.3.1 Overname gezangen
Met name in doopsgezinde kring circuleert een aantal gezangen uit 
Dathenus’ psalmboek. Zo bevat de bundel Sommighe leerachtighe gees-
telijcke liedekens uit 1609 behalve een aantal psalmen van Dathenus ook 
diens TG en LM. In ’t Kleyn Hoorns-liet-boeck uit 1644 staan behalve 
de TG en de LM ook de LZ, de LS en het GoH. Soms wordt een enkel 
gezang overgenomen. Zo staat de TG in de verzameling teksten die de 
Lierse rederijker Bertelmeus Boecx tussen 1580 en 1620 opschrijft. De 
LS is opgenomen in het Materi-boeck van Gesina van Borch uit 1646, 
een handgeschreven poëziealbum waarin deze kunstenares gedichten 
verzamelt.

145.  In 1638 en 1651 verschijnen in Amsterdam vergelijkbare uitgaven waarin meer 
nieuwtestamentische boeken zijn opgenomen. Opnieuw worden de veertien liederen opgenomen. 
Zie Niemeijer, Van den End en Schutte, Documenten, 4, 124 (nr. 07) en 126 (nr. 12). Bij nr. 12 
wordt ten onrechte gesteld dat in 1651 de gezangen van 1629 worden opgenomen, vermeerderd 
met de Lofzang van Salomo. Dat gezang stond er in 1629 en 1638 ook al in.
146.  Ik baseer me voor deze paragraaf opnieuw op de gegevens van de Nederlandse Liederenbank 
(geraadpleegd in maart 2016). 
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We zagen al hoe in 1590 een aantal gezangen van Dathenus wordt 
opgenomen in een tweetalige Haarlemse uitgave voor het godsdienst-
onderwijs aan de jeugd.147 In die lijn liggen de uitgaven van David Cock, 
schoolmeester in Arnhem. In 1641 en 1642 publiceert hij twee boekjes 
waarmee hij kinderen thuis, op school en in de kerk wil oefenen in het 
gebed. Het boekje uit 1642, in het Frans, is in Arnhem uitgegeven: La 
pieté des enfants.148 Het tweede, dat al in 1641 verschijnt maar uit het 
Frans is vertaald, wordt in Amsterdam gepubliceerd: De godtvruchticheyt 
der kinderen.149 In beide boekjes, waarin onder andere allerlei troostvolle 
spreuken en de plichten van kinderen ten opzichte van hun ouders zijn 
opgenomen, neemt Cock ook een paar liederen op. Het gaat om de vol-
gende gezangen:

La pieté 1642 De godtvruchticheyt 1641

L’Oraison de nostre Seigneur Iesus Christ (10 str.)
Les Articules de la Foy Christiene (3 str.)
Le Cantique de la Vierge Marie (7 str.)
Le Simbole des Apostres (4 str., zonder mel.)

Dat Ghebedt onses Heeren Jesu Christi (10 str.)
De Artijckelen des Christelijcken Gheloofs (4 str.)
Den Lof-sangh der Jonck-vrouwen Marie (7 str.)

Voor een deel lopen de liederen parallel. Het Franse origineel heeft als 
extra de geloofsbelijdenis van Marnix van Sint-Aldegonde (zonder melo-
die), die gezongen moet worden op de wijs van Psalm 23. De drie liede-
ren in De godtvruchticheyt zijn alle afkomstig uit het psalmboek van 
Dathenus: het GoH, het GelUt en de LM. De Franse varianten van deze 
gezangen en ook de geloofsbelijdenis van Marnix komen tekstueel over-
een met de liederen die we in het tweetalige boekje van Gillis Rooman 
uit 1590 tegenkwamen. Heeft Cock ze daaruit overgenomen? Alleen het 
GelUt staat niet in het boekje van Rooman. Onduidelijk is waar de Franse 
variant van dit gezang vandaan komt.

Blijkbaar wil de Arnhemse schoolmeester kinderen thuis, op school en 
in de kerk vertrouwd maken met ten minste drie gezangen uit Dathenus’ 
psalmboek. Waarbij opvalt dat de trits gebod-geloof-gebed doorbroken 
wordt en de TG plaatsmaakt voor de LM. Ook noteer ik dat Cock de ge-

147.  Zie paragraaf IV.1.3.
148.  La pieté des enfants, concernant l’exercice des prieres tant scholastiques, domestiques 
qu’eclesiastiques (...) par David Cock (...), Arnhem, Iean Laquez, 1642.
149.  De godtvruchticheyt der kinderen, aen-gaende d’oeffeninghe van de school, huys ende 
kerck-ghebeden, seer nut ende bequaem, voor de jeught om de selve te voeden, ende te doen 
opwassen in de vreese des Heeren. In goede ordre by een vergadert, ende ten meestendeel uyt 
het Françoysch overgheset, door David Cock, van Enchuysen (...), Amsterdam, Nicolaes van 
Ravesteyn, 1641. Beide boekjes worden in convoluut in Leiden UB bewaard (vindplaats: 1145 H 
80). Zie FH: Cock 1641.
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loofsbelijdenis niet in de versie van het Symb opneemt, maar kiest voor 
de variant van Utenhove.

IV.2.3.2 Hergebruik melodieën
In uitgaven voor het godsdienstonderwijs aan kinderen worden in deze 
periode soms ook bewerkingen van de bekende gezangen gegeven. Soms 
worden daarbij de melodieën van Dathenus’ gezangen hergebruikt, 
andere worden echter juist niet gebruikt. Zo geeft de Haarlemse predi-
kant Samuel Ampzing in 1624 zijn Rym-catechismus uit.150 Behalve een 
aantal rijmende vragen en antwoorden en wijze spreuken, voegt hij ook 
een aantal gezangen van eigen hand toe. Het gaat om de TG, de geloofs-
belijdenis, het GoH, het gebed van Agur (Spreuken 30), een morgen- en 
avondgebed en een gebed voor en na het eten. Opvallend is dat Ampzing 
alleen bij de TG en het GoH de gebruikelijke melodie kiest. De overige 
gezangen laat hij zingen op bekende psalmmelodieën,151 wat mogelijk een 
signaal is dat Ampzing de gangbare melodieën bij deze gezangen als te 
lastig voor kinderen ziet. 

Maken we een inventarisatie van het hergebruik van de verschillende 
wijzen van Dathenus’ gezangen, dan blijkt opnieuw dat vooral de melo-
dieën van de TG, de LM, het GoH en de Hymne populair zijn.152

De wijs van TG komt in meer dan 25 bundels terug, vaak bij gees-
telijke liederen, maar ook bij wereldse gezangen en toneelliederen. In 
sommige bundels wordt de melodie meerdere keren gebruikt. Zo maakt 
Revius in zijn Over-Ysselsche sangen en dichten uit 1630 vier gedichten 
op deze melodie. Dirck Pietersz Pers gebruikt in zijn Gesangh der zeeden 
uit 1648 deze wijs vijf keer. In Het groote liede-boeck van de doopsgezin-
de Leendert Clock uit 1625 komt de melodie maar liefst negen keer terug.

De melodie van de LM is nog populairder. Deze wijs komt in bijna zes-
tig dichtbundeltjes en liedboekjes terug: in rederijkersliederen van Hooft 
en Bredero, in wereldse liefdesliedjes en toneelstukken, maar ook in gees-
telijke liederen. De bundel Stichtelijcke bedenckinghe van C.J. Wits uit 
1649 spant de kroon met acht geestelijke liederen op deze melodie.

De wijs van het GoH komt in 23 bundels terug, meestal bij geestelijke 

150.  Samuelis Ampsingi Harlemensis rym-catechismus. Dat is, de christelijcke catechismus: 
ofte kort begrip der leere der Nederlandtsche kercken, in korte vragen, ende antwoorden, rijms 
gewijse ingetrocken. (...), Leiden, Pieter Muller, 1624.
151.  Het gaat om de melodieën van Psalm 6 (het morgengebed), Psalm 23 (het gebed voor het 
eten), Psalm 32 (de geloofsbelijdenis), Psalm 51 (het avondgebed), Psalm 100 (het gebed na het 
eten) en Psalm 119 (het gebed van Agur).
152.  De alternatieve psalmberijmingen, vertalingen, composities en catechetische boekjes die 
elders in dit hoofdstuk aan de orde komen, blijven hier buiten beeld. 
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liederen. De bundel Pieter Jansz. Twisck kleyn-liedt-boecxken uit 1633, 
van de gelijknamige doopsgezinde voorganger uit Hoorn, springt eruit: 
maar liefst acht liederen moeten op de ‘Vater unser’-melodie gezongen 
worden. Opvallend is het lied op deze melodie dat op een los vel is over-
geleverd: ‘Een troostliet voor alle bedructe ende ware Gereformeerde 
Kercken’. Het gaat om een 22 strofen tellend lied dat schoolmeester 
Pieter Martens uit Lekkerkerk in 1615 maakt om de dolerende contra-
remonstranten te bemoedigen in hun strijd tegen de remonstranten.153

Wat betreft de Hymne: in bijna twintig uitgaven staan één of meer 
liederen op deze melodie, ofwel herberijmingen van het avondlied, ofwel 
andere gezangen. Zo gebruikt Ludovicus Makeblijde in zijn bundel Den 
berch der gheestelicker vreughden (...) uit 1618 deze melodie maar liefst 
vier keer. In De CL psalmen des conincklijcken propheten Davids uit 
1625 van de lutherse Johannes Ligarius154 staan twee bewerkingen van 
het avondlied en een Psalm 113 op deze melodie. Ook in rooms-katholie-
ke gezangboeken wordt de wijs van de Hymne meermalen gebruikt. De 
melodie wordt eveneens aangewend om bijvoorbeeld bruiloftsliederen op 
te maken, zoals in de bundel Bellerophon uit 1640 van Dirck Pietersz Pers 
gebeurt.

De melodie van de LZ wordt maar zelden hergebruikt: in welgeteld 
twee bundels. Maar in één daarvan, de genoemde bundel van Ligarius uit 
1625, moeten maar liefst tien psalmen op deze melodie worden gezon-
gen. Waarbij overigens voor de wijs verwezen wordt naar het lutherse 
lied ‘An Wasserflüssen Babylon’. De melodie van de LS komt in slechts 
vijf bundels terug. Vier daarvan zijn van Dirck Pietersz Pers. De vijfde 
betreft de Christelicke gesangen uit 1621 van mr. Hugo de Groot, die drie 
van de veertien liederen in deze bundel op de wijs van de LS laat zingen.

De melodieën van de vijf andere gezangen in Dathenus’ psalmboek ge-
nieten duidelijk weinig populariteit in deze periode. De wijs van het GvdP 
komt alleen terug in genoemde lutherse bundel uit 1625, bij een lied van 
drie strofen.155 In dezelfde bundel komt ook de wijs van het GelUt voor, 
bij een andere vertaling uit het Duits van Luthers geloofsbelijdenis. Het 
Symb en de beide maaltijdliederen hebben in deze periode buiten het 
psalmboek van Dathenus helemaal geen treffers.156

153.  Vgl. Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 287, 317 en 439-441 (bijlage met tekst).
154.  Psalmen Luther 1625.
155.  Volgens de Nederlandse Liederenbank zou het gaan om een vertaling van het Duitse lied 
‘Ach Vater unser, der du bist’ van Ambrosius Moibanus.
156.  Vgl. Luth, Daer wert, 158-160, die voor de periode vanaf 1600 een overzicht maakte van 
geliefde psalmmelodieën. Behalve een aantal psalmen, komen ook de LM en het GoH naar voren. 
Luth haalt vervolgens een onderzoek van J. Pollmann uit 1965 aan, bij wie Psalm 140 (= TG) het 



251

IV. De receptie van Dathenus’ lofzangen in kerk en maatschappij tussen 1566 en 1773

IV.2.4 Muzikale bewerkingen
In de vocale en instrumentale muziek die in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw wordt gecomponeerd krijgen de lofzangen van Dathenus soms 
een plek. We hebben al gezien dat in 1620 het hele psalmboek van Dathenus 
inclusief een aantal gezangen gecombineerd wordt met de zettingen van 
Claude Goudimel.157 Ook componisten die in de Republiek wonen maken 
echter bewerkingen van (de melodieën van) Dathenus’ lofzangen.

Zo brengt de Leidse organist en componist Cornelis Schuyt (1557-
1616) in 1603 een tweede muziekbundel op de markt, Hollandsche madri-
galen, met vijf, ses, ende acht stemmen, waarin hij polyfone bewerkingen 
op Nederlandse teksten aanbiedt. Het gaat om zeventien composities met 
veelal wereldlijke teksten. Bij twee ervan gaat het echter om tafelliederen 
op de melodieën van de beide maaltijdliederen die in Dathenus’ psalm-
boek staan. Van wie de vertaling uit het Frans van Marots teksten is, 
wordt niet duidelijk.158 

Ook de Amsterdamse organist en componist Jan Pieterszoon Sweelinck 
(1562-1621) geeft bewerkingen van enkele lofzangen. Zo biedt hij in het 
eerste deel van zijn Boek der psalmen uit 1604 een vocale bewerking van 
het Franse origineel van de LS (SwWV 188).159 Tussen de werken voor 
orgel en klavecimbel die Sweelinck vanaf 1605 componeert, komen behal-
ve een aantal psalmvariaties maar liefst vier bewerkingen van (melodieën 
van) Dathenus’ lofzangen voor: de TG (SwWV 314a), het GvdP (SwWV 
308), de Duitse versie van het GelUt (SwWV 316) en de Hymne (SwWV 
301).160 Met name de Hymne is opvallend. Hoewel Sweelinck het lied ge-
kend zal hebben vanuit Dathenus’ psalmboek, lijkt hij met zijn drie varia-
ties terug te grijpen op de voorreformatorische alternatimpraktijk.161

hoogste scoort. ‘Dat de melodie van het tien geboden-lied bekend was en tamelijk vaak gezongen 
werd, zal vooral aan de gewoonte om dit lied een eigen liturgische functie te geven, moeten 
worden toegeschreven’, aldus Luth.
157.  Zie paragraaf III.4.2.
158.  Zie Alfons Annegarn, Floris en Cornelis Schuyt. Muziek in Leiden van de vijftiende 
tot het begin van de zeventiende eeuw, Utrecht 1973, 180. Het gaat om de liederen 11 (‘O 
hoochste harder, God en vader’) en 12 (‘U God, die voor den dach aenstaende’). De Nederlandse 
Liederenbank herkent de melodieën niet als die van Dathenus’ maaltijdliederen. Zie bron 
‘P-SchuytHM 1603’. Daar gaat het overigens om de nummers 12 en 13 van de beschreven 
liederen.
159.  Zie Harry van der Kamp e.a., Het Sweelinck Monument, IIA, Heidelberg 2009, 127-128, 
136. In het derde Boek der Psalmen uit 1614 voegt Sweelinck een Gebed des Heeren toe (Oraison 
Dominicale, SwWV 189) op een tekst van Marot, afkomstig uit een van de versies van het 
Geneefse Psalter. Zie Van der Kamp, Het Sweelinck Monument, IIC, 132, 139.
160.  Zie Pieter Dirksen, ‘Sweelincks orgel- en klavecimbelwerk’, deel I en II, in: Harry van der 
Kamp, Het Sweelinck Monument, IVa, 17-38 en IVb, 15-34. De drie bewerkingen bij de TG 
komen overigens later terug, aangevuld met één nieuwe variatie, als bewerking van Psalm 140.
161.  Zo Dirksen, ‘Sweelincks orgel- en klavecimbelwerk’, I, 26-27. Volgens Dirksen werden 
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Tijdgenoot Hendrick Speuy (1575-1625), organist in Dordrecht, neemt 
in zijn uitgave Psalmen Davids: gestelt op het tabelatuer van het orghel 
ende clavecymmel uit 1610, waarin tweestemmige bewerkingen van een 
aantal psalmen worden gegeven, eveneens een tweetal gezangen op: de 
LM en het GoH.162 

Iets dergelijks zien we in uitgaven met bewerkingen voor luit. De 
Amsterdamse luitist Nicolaes Vallet biedt in zijn Regia Pietas uit 1620 
behalve muziek bij de 150 psalmen ook luitbewerkingen bij vijf gezangen 
(in deze volgorde): de TG, de LS, het GoH, de LM en de LZ.163 

Het luitboek van Thysius is een handschrift uit de verzameling van 
Joan Thys met meer dan 900 liederen, verzameld door Adriaen Smout 
uit Rotterdam. Smout zou al tijdens zijn studententijd in Leiden (1595-
1601) met zijn verzameling begonnen zijn en daar enkele decennia aan 
gewerkt hebben. Te midden van alle luitzettingen bevinden zich bewer-
kingen van de TG, de LM, het GelUt en het GoH.164

Tot slot zien we wat de Utrechtse musicus Jacob van Eyck met 
Dathenus’ lofzangen doet in zijn variatiereeksen voor blokfluit. In Der 
fluyten lust-hof nemen de psalmen een prominente plaats in, en het ver-
baast dan ook niet dat Van Eyck eveneens een aantal gezangen opneemt. 
Het eerste deel van Der fluyten lust-hof uit 1644 (toen nog Euterpe oft 
speel-godinne genoemd) opent na een preludium met het GoH. Verder 
geeft Van Eyck een bewerking van ‘Psalm 140, ofte tien Geboden’ en van 
de LM.165

de zeven strofen van deze hymne voor de completen traditioneel in alternatim uitgevoerd: de 
even verzen werden niet gezongen maar op het orgel gespeeld. Sweelinck zou hieraan refereren, 
maar doordat hij de laatste twee variaties aan elkaar verbindt, zou hij tegelijk laten merken dat 
deze praktijk in Amsterdam tot het verleden behoort. Overigens wordt niet duidelijk waarom 
Sweelinck voor de TG (‘Die 10 Gebott Gottes’) en het GvdP (‘O God, die onse Vader bist’) de 
Nederlandse versie van Dathenus lijkt te hanteren, terwijl hij bij het GelUt kiest voor het Duitse 
origineel (‘Wir gleuben all an einen Gott’). Vgl. Dirksen, a.a., II, 20, die ten onrechte stelt dat 
Sweelinck zich bij het GelUt aansluit bij de calvinistische versie, omdat hij maar drie variaties 
maakt. De ‘lutherse gedaante’ van dit lied telt echter geen vier strofen, zoals Dirksen stelt, maar 
drie. De vertaling van Utenhove telt wél vier strofen. Zie paragraaf III.1.2.
162.  Zie Rudi A. Rasch, ‘Some Notes on the Camphuysen Manuscript’, TVNM 23/1 (1973) 30-
43, appendix B.
163.  Zie Vallet Regia Pietas 1620 (facsimile-uitgave uit 1986, bezorgd en ingeleid door Louis 
Peter Grijp). Volgens Grijp (Inleiding, xix) bevatte een eerder tabulatuurboek van Vallet uit 1616, 
het zogenoemde Secretum II, ook al een bewerking van het GoH.
164.  Zie de bronpresentatie (bron: HsThysius) in de Nederlandse Liederenbank. Bij de beschreven 
liederen komen de genoemde gezangen voor onder respectievelijk de nrs. 502-505, 506, 507 en 
511-514.
165.  Zie Wind, Jacob van Eyck en de anderen, 138-140, 218-221, 223-226.
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Brengen we in kaart welke gezangen die op dat moment in het psalmboek 
van Dathenus staan wel en welke niet muzikaal bewerkt worden in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw, dan ziet het plaatje er als volgt uit: 

TG LZ LM LS Sy
m

b

G
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G
vd
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G
vd

E

D
nd

M

G
el

U
t

H
ym

ne

Schuyt Madrigalen 1603

Sweelinck Psalmen 1604 

Sweelinck instrumentaal

Speuy 1610

Vallet 1620

Luitboek Thysius ?-1630

Van Eyck 1644

Tabel IV.2.4.1: Vocale en instrumentale bewerkingen van (de melodieën van) Dathenus’ lofzangen, 
1600-1650.

Eén gezang komt geen enkele keer voor: het Symb. De TG, de LM en het 
GoH blijken het meest populair te zijn.

IV.2.5 Het publieke domein 
In deze periode blijkt uit instructies voor organisten, beiaardiers of andere 
muzikanten dat de lofzangen van Dathenus in het publieke domein wor-
den gebruikt. Ook in diverse geschriften komen we de gezangen tegen. 

IV.2.5.1 Publieke muziek
Misschien dat de instructie die sinds 1609 voor organist Peter Augustijnsz 
van de Nicolaaskerk in Utrecht geldt, iets zegt over het gebruik van 
Dathenus’ lofzangen rond de kerkdiensten. Van het begeleiden van 
de gemeentezang is nog geen sprake, maar volgens de instructie moet 
Augustijnsz wel na de ‘predicatie’ eerst een aantal keer de laatstgezongen 
psalm spelen, waarna het hem vrijstaat ‘enighen anderen psalm, hymne 
off eerlijcke musykstuck’ te spelen.166 Wat met ‘hymne’ wordt bedoeld, 
is onduidelijk. Wellicht de Hymne in Dathenus’ kerkboek. Of alle lof-
zangen van Dathenus. Of zelfs andere hymnen zoals die even later in 
Utrecht zullen worden uitgegeven.

In het Noord-Hollandse Purmerend is Claes Jansz Kunst tussen 
1613 en 1627 stadsorganist. Bij zijn aanstelling in april 1613 belooft 

166.  Geciteerd bij Luth, Daer wert, 211.
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hij volgens de vroedschapsnotulen niet alleen dat hij zich ‘stichtelijck 
ende eerlijck’ zal gedragen, maar ook dat hij niets anders zal spelen 
dan ‘psalmen, loffsangen ende geestelijcke liederen’.167 Mogelijk gaat 
het hier bij ‘psalmen’ en ‘loffsangen’ om het psalmboek van Dathenus. 
Waar de aanduiding ‘geestelijcke liederen’ naar verwijst, is niet duide-
lijk.

De provincie Gelderland conformeert zich, zoals we gezien hebben, 
na 1619 aan de richtlijnen die de Dordtse Kerkorde voorschrijft met 
betrekking tot de kerkzang.168 Op lokaal niveau zien we echter hier 
en daar een ruimere praktijk. Illustratief is de instructie die stadsor-
ganist Eustachius Hackart van Culemborg op 26 september 1623 on-
dertekent.169 De instructie, opgesteld door de magistraat, vertelt niet 
alleen wat de organist níét mag spelen, maar ook wat hij wél ten ge-
hore mag brengen. Daarin worden zeven gezangen van Dathenus met 
name genoemd. Het is ook hier niet de bedoeling dat Hackert in de 
Barbarakerk de gemeentezang begeleidt – gemeentezangbegeleiding is 
in Culemborg pas vanaf 1640 bekend –, maar hij wordt wel geacht de 
kerkdiensten met orgelspel te omlijsten. Op zondagmorgen moet hij 
eerst enige verzen van de TG laten horen en daarna de psalm die de ge-
meente zal gaan zingen. Na afloop van de dienst klinkt de psalm die de 
gemeente als laatste gezongen heeft. Op zondagmiddag moet Hackart 
voorafgaand aan de dienst enkele verzen van het GoH of van de ge-
loofsbelijdenis170 spelen, en vervolgens weer de psalm die de gemeente 
gaat zingen. Na de dienst klinken opnieuw psalmen. Blijkbaar wil de 
stedelijke overheid de kerkgangers op zondag vertrouwd maken met 
de drie catechetische liederen in het psalmboek van Dathenus. Tijdens 
doordeweekse diensten en op feestdagen heeft de organist iets meer 
vrijheid. Als er een avondgebed wordt gehouden, moet Hackart vooraf 
psalmen spelen en na afloop ‘den Hijmnum die gesongen is’, waarmee 
de Hymne wordt bedoeld. Met Kerst staat het de organist vrij om be-
halve de psalmen ook de LM, LZ en LS te spelen. Bovendien mag hij 
‘die leijsen van dat het Kindeken is geboren’ laten horen. Met Pasen 
kan hij bijvoorbeeld Psalm 51 of 103 spelen, maar hij mag ook ‘die 
leijsen van de opstandinge Christi’ laten horen. Blijkens deze aanwij-

167.  Zie E. Geudeke, De classis Edam, 1572-1650. Opbouw van een nieuwe kerk in een 
verdeelde samenleving, Gouda 2010, 364.
168.  Zie paragraaf IV.2.1.
169.  Zie O.J. de Jong, De Reformatie in Culemborg, z.pl. [Assen] z.j. [1957], 247-253.
170.  De Jong, De Reformatie in Culemborg, 249 schrijft zowel het GoH als de geloofsbelijdenis 
toe aan Luther, waarmee hij dus suggereert dat in Culemborg het GelUt werd gezongen.
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zingen voor de doordeweekse diensten en de feestdagen zijn de Hymne 
en de drie lofzangen bekende en gebruikte liederen. Welke gezangen 
bedoeld worden met de ‘leijsen’ die met Kerst en Pasen gespeeld kun-
nen worden, is niet duidelijk. Mogelijk is in Culemborg in 1623 de 
Utrechtse bundel Hymni uit 1615 bekend.171

Een instructie uit 1623 voor de vier stadsmuzikanten van de stad 
Groningen wijst misschien op een gebruik waarbij de DndM wordt 
gespeeld. De muzikanten krijgen namelijk als opdracht ‘dat zijluiden 
in alle bruilofften ende bijeenkomsten daer zie spelen, na dat de mael-
tijt gedaen zal zijn, de gewoontlijcke dancksegginge offte graces zullen 
spoelen (...)’.172

In Utrecht krijgt de koster van de Nicolaikerk in 1648 de opdracht 
de voorslagen van het hele en halve uur op de ton van de beiaard 
te versteken en daarbij in het oog te houden ‘geen andere psalmen, 
looffsangen ofte voysen daerop te stellen dan gelijck men hier in de 
Gereformeerde kercke gebruyckelijcke is te singen’.173 Hier zullen de 
psalmen en gezangen uit Dathenus’ kerkboek bedoeld zijn.

IV.2.5.2 Geschriften
In diverse geschriften komen we in deze periode de gezangen uit 
Dathenus’ psalmboek tegen. 

IV.2.5.2.1 Arnoldus Oortcampius 1629
De Amersfoortse predikant Arnoldus Oortcampius (?-1632) publiceert 
in 1629 een boekje waarin hij handvatten geeft voor de dagelijkse 
huisgodsdienst in de gezinnen: Dagelijcksche oeffeninghe der godsalig-
heydt.174 In zeventien hoofdstukken geeft hij steeds een oefening en een 
onderwijzing waarmee gezinnen ’s morgens, ’s middags en ’s avonds 
rond de maaltijd de huisgodsdienst gestalte kunnen geven.175 Daarbij 

171.  Zie paragraaf IV.2.1.1.2. Vgl. De Jong, De Reformatie in Culemborg, 250-151, die ervan 
uitgaat dat het om de ‘leijsen’ uit deze bundel gaat.
172.  Zie H.O. Feith, ‘Muzikanten en de beoefening der muzijk in Groningen’, in: G. Acker 
Stratingh e.a. (red.), Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van 
de provincie Groningen, II, Groningen 1865, 1-19, 3. Vgl. Luth, Daer wert, 131 noot 789: 
‘Waarschijnlijk was dit de Dankzegging na het eten uit het psalmboek’.
173.  Zie Wind, Jacob van Eyck en de anderen, 139. Vgl. Van der Weel, Klokkenspel, 112.
174.  Dagelijcksche oeffeninghe der godsaligheydt: cort ende claer beschreven door 
Arnoldum Oortcampium (...), Amsterdam, Manuel Colijn, 1629. De uitgave wordt 
bewaard in Utrecht HUA (nr. 92, archief familie Coenen van ’s Gravesloot, stuk 
597) en is digitaal te raadplegen: http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/
archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=92&milang=nl&mizk_
alle=Dagelijcksche%20oeffeninghe%20der%20godsaligheydt&miview=inv2#inv3t4.
175.  In het boekje (212 pagina’s) volgen na een handleiding en een inleiding zeventien 
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noemt Oortcampius ook het 
belang van het zingen van psal-
men in huiselijke kring en onder 
het werk. Dat kan steun geven. 
Maar ook kan, als iemand thuis 
of in de winkel zingt, een ander 
daardoor de psalmen (beter) leren 
kennen. Oortcampius begrijpt dat 
mensen niet alle psalmen ken-
nen, daarom geeft hij een selectie 
van 51 psalmen die voor dit doel 
geschikt zijn.176 In dat verband 
noemt hij ook de TG en ‘eenige 
vande Lof-sanghen ende gebeden’ 
die achter de psalmen staan.177 
De lofzangen van Dathenus, die 
hij helaas niet nader specificeert, 
zijn voor Oortcampius kennelijk 
geschikt voor het gebruik in de 
dagelijkse huisgodsdienst.178

IV.2.5.2.2 Isaac Beeckman 1604-1634
De natuurkundige Isaac Beeckman (1588-1637) houdt tussen 1604 en 
1634 een dagboek bij waarin hij regelmatig schrijft over de gemeen-
tezang in zijn tijd en over hoe de melodieën van de psalmen worden 
gebruikt. Veel regels worden anders gezongen dan ze in het psalmboek 
zijn genoteerd, meldt Beeckman. Dat geldt ook voor een aantal gezangen 
uit Dathenus’ psalmboek. Met name noemt hij het GvdP, het GelUt, het 
GoH, de LM, de LZ en de LS.179

hoofdstukken met steeds een oefening en een onderwijzing. Middenin (75-94) geeft Oortcampius 
een leesrooster waarmee de Bijbel in één jaar helemaal kan worden doorgelezen. Het geheel 
wordt afgesloten met een uitvoerige vermaning (172-212).
176.  Zie Oortcampius, Dagelijcksche oeffeninghe, 130-132. De psalmen die hij opsomt zijn 
Psalm 1, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 32, 33, 34, 37, 51, 62, 65, 67, 73, 80, 81, 84, 86, 90, 91, 92, 
95, 100, 103, 111, 112, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 133, 134, 138, 139, 143, 145, 
146, 147 en 148.
177.  Oortcampius, Dagelijcksche oeffeninghe, 132: ‘Waer toe men mede ghebruycken kan de 
thien Geboden, eenige vande Lof-sanghen ende gebeden achter het Psalm-boeck staende.’
178.  Eén keer noemt Oortcampius nog een concrete psalm die gezongen kan worden. In 
hoofdstuk 16 geeft hij aan hoe een vader met zijn gezin de dag kan afsluiten. Na de weergave van 
het gesproken avondgebed achter uit het psalmboek en de geloofsbelijdenis geeft Oortcampius 
aan: ‘Daer nae salmen te samen singen den CXXXsten Psalm.’ 
179.  Zie Jan R. Luth, ‘Een bron over de gemeentezang uit het begin van de 17e eeuw’, JvL 5 

Afbeelding IV.2.5.2.1.1: Titelpagina van 
Dagelijcksche oeffeninghe van Oortcampius.
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IV.2.5.2.3 Gisbertus Voetius 1641
De gezangen in Dathenus’ psalmboek komen ook ter sprake als de 
Utrechtse theoloog Voetius (1589-1676) in 1641 in zijn Catechisatie over 
den catechismus der remonstranten de remonstrantse visie op de dank-
zegging toetst.180 De remonstrantse catechismus stelt (in vraag en ant-
woord 83) dat wij God de Vader in alles moeten danken, onder andere met 
lofzangen.181 In zijn eerste aanmerking signaleert Voetius dat de remon-
stranten niets zeggen over het feit dat we behalve de Vader ook de Zoon 
en de Heilige Geest moeten danken. Vervolgens stelt hij bij wijze van 
‘tegen-gift’ veertien vragen. In de laatste drie gaat hij in op de genoemde 
lofzangen. Met welke lofzangen kan men in het openbaar in de gemeente 
het best en het meest stichtelijk God danken: met de Psalmen Davids 
‘ende andere Lof-sanghen der Schriftuere’, of met het remonstrantse 
gezangboek Hymni uit 1615?182 De vraag stellen is hem beantwoorden. 
De remonstranten hebben dat volgens Voetius zelf blijkbaar ook inge-
zien, aangezien ze het gezangboek waar ooit zo hoog van werd opgegeven 
hebben laten varen en zich nu weer houden aan de Geneefse Psalmen 

(1989) 227-253, daar 228 (GvdP), 229-231, 242 (het GelUt wordt in 1620 in Utrecht gezongen), 
236 (GoH), 241 (in de LM wordt de vijfde regel anders gezongen, in de LZ de laatste regel), 247-
248 (LS), 250 (LM). Zie ook het onlineproject van het Huygens ING: Circulation of Knowledge 
and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic (http://ckcc.huygens.knaw.nl/) voor 
een brief van Beeckman van 1 oktober 1629 aan de Franse wetenschapper Marin Mersenne in 
Parijs waarin hij ook een opsomming geeft van psalmregels die niet goed gezongen worden, 
waarbij hij ook de LM en LZ noemt: ‘Quia adhuc videre desideras quinam Psalmi hîc a nostris 
dicantur vulgò perperam cantari, omnes ferè enumerabo: vitia ipsa notare non vacat, multò 
minùs rationes eorum, inter chartas meas dispersas, colligere: Psalmo 5, versu 2 et 3; Psal. 6, 
vers. 1, 4 et ultimo; Ps. 9, vers. 3; Psal. 2, vers. 4; Psal. 16, v. 5; P. 15, v. 4; P. 19, v. 3; P. 23, versu 3, 
4, 5; Psalmo 27, vers. 2, 4, 5, 7, 8; P. 28, v. 3, 5; P. 33, v. 2; Psal. 36, v. 9; P. 40, v. 5 et ultimo; P. 41, 
v. 6; P. 46, v. 2, 4, 7, 8; Psalm. 50, v. 4 et 5; P. 66, v. 2, 6; P. 79, v. 2 et ultimo; P. 89, v. 3; Psal. 91, 
v. ultimo; Ps. 120, vers. 1; P. 126, v. 4, 5, 6, ultimo; P. 130, v. 2, 4, 6, ultimo; Cantico Mariae, v. 5; 
Cantico Zachariae, versu ultimo.’
180.  Catechisatie over den catechismus der remonstranten, tot naerder openinghe ende 
oeffeninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt ingestelt 
door Gisbertus Voetius, Utrecht, Esdras Willemsz. Snellaert, 1641, 472-476. 
181.  Voetius, Catechisatie over den catechismus, 472-473: ‘Wat word ons bevolen aengaende de 
Dancksegginghe? Antw. Dat wy Godt ende den Vader alle tijdt ende in alle dingen dancken sullen 
in den Naem onses Heeren Jesu Christi, met woorden, wercken, heymelijck, openbaer, oock met 
lof-sangen, aelmoesen, ende andere Godtvruchtighe oeffeningen, tot betuyginge dat wy hem 
houden voor den Autheur ende Gever alles goets, sonder den welcken wy niet en konnen, ende 
door den welcken wy alles vermoghen, ende dat wy hem daerom alle dancbaerheydt schuldigh 
zijn.’
182.  Voetius, Catechisatie over den catechismus, 475-476: ‘12. Met wat Lof-sanghen men 
openbaerlijck in de ghemeynte alderbest ende stichtelijckst Gode soude konnen dancken, 
met de Psalmen Davidts ende andere Lof-sanghen der Schriftuere, of met het Wtrechtsche 
Ghereformeerd-Remonstrantsche Leys-boeck anno 1615. uytgegeven, ende volghens de 
Remonstrantsche Kercken-order van anno 1612 begonnen inghevoert ende ghesonghen te 
werden?.’
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Davids ‘ende der by-gevoeghde Lofsanghen’.183 Dan komt Voetius nog 
even terug op het feit dat de remonstranten in hun dankzegging de Zoon 
en de Geest vergeten. Hoe gaan ze dan om met het GoH, dat onder gere-
formeerden vanouds gezongen wordt, waarin immers meermalen sprake 
is van de aanbidding van de Heilige Geest?184 

Uit wat Voetius aan de orde stelt blijken ten aanzien van ons onder-
werp twee dingen. In de eerste plaats maakt hij een tegenstelling tussen 
de psalmen en lofzangen in Dathenus’ kerkboek enerzijds en de liederen 
in het remonstrantse gezangboek anderzijds. De gezangen van Dathenus 
zijn ‘Lof-sanghen der Schriftuere’, de remonstrantse liederen niet. Het 
tweede is dat Voetius het zingen van het GoH noemt als iets wat vanouds 
onder gereformeerden pleegt te gebeuren.

IV.2.5.2.4 Constantijn Huygens 1641
Interessant is in 1641 de discussie rond het geschrift Gebruyck of onge-
bruyck van ’t orgel van de hand van de Haagse geleerde Constantijn 
Huygens (1596-1687).185 Allereerst omdat Huygens in zijn boekje de 
discussie voert over de vraag of het juist is dat er in de kerk geen andere 
liederen mogen worden gezongen 

dan die wy vande Coningh David ende andere, onder den naem van Psalmen, 
hebben, neffens eenighe Lofsangen meer, langs henen de heilighe schrift te 
vinden: dan of ons vry staet, anderen, van ons eigen maexel, daer onder te 
gebruycken. 

Huygens’ antwoord luidt dat het op zich geen probleem is als er andere 
liederen gemaakt worden. Maar vanwege het gevaar ‘datmen Davids 
juweelen in ’t gedrangh soude verliesen’ lijkt het hem het beste 

183.  Voetius, Catechisatie over den catechismus, 476: ‘13. Waeromme sy dat werck doen ter 
tijdt van haer soo hoogh verheven (als blijckt uyt de Prefatie voor ’t ghemelde Leys-boeck gestelt) 
hebben laten steecken; ende haer nu alleen met de Calvinisten houden aen den Geneefschen dicht 
der Psalmen Davidts, ende der by-gevoeghde Lofsanghen?.’
184.  Voetius, Catechisatie over den catechismus, 476: ‘14. Of de occasie sulcks zijnde, sy in 
hare ghemeynten sonder scrupule, of immers soo ghereedt ende soo gaerne, als sy met den 
Ghereformeerden van outs pleghen te doen, het Onse Vader in Hemelrijck wel laten ende doen 
singhen, specialijcken het 3. 7. ende 9. vers. daer van de aenbiddinghe des Heylighen Gheests 
staet?’ Ik wijs erop dat in de eerste twee genoemde strofen van het GoH sprake is van een gebed 
om de Geest, en niet van een aanbidden van de Geest. In strofe 9 wordt de Vader aanbeden, in 
Wiens glorie ook de Zoon en de Geest delen, aldus deze strofe.
185.  Gebruyck of ongebruyck van ’t orgel inde kercken der Vereenighde Nederlanden, Leiden, 
Bonaventuer en Abraham Elsevier, 1641.
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dat, voor den openbaren Kerckendienst, het sekerste ende onopsprekelixte zij, 
binnen Gods Boecken te blijven, ende ons te dienen van soodanighe woor-
den, als wy geloven ende weten alle θεόπνευστα [theopneusta] te zijn, vanden 
Hemel gedaelt, van God self syne Verkoren Schepselen ingegeven.186 

Hier blijkt duidelijk dat Huygens 
Dathenus’ lofzangen samen met 
de psalmen van een hogere waarde 
acht dan andere liederen. De psal-
men en bijbehorende gezangen 
komen rechtstreeks uit de Schrift 
en zijn door de Geest ingegeven 
(theopneust). Een opmerkelijke 
uitspraak, gezien het feit dat in 
Huygens’ tijd een aantal gezangen 
in het kerkboek van Dathenus niet 
rechtstreeks op de Schrift terug-
gaat.

Vervolgens gaat Huygens op 
één gezang specifiek in. Hij heeft 
namelijk een ‘ernstigh misnoegen’ 
over het feit dat de TG gezongen 
wordt. Dat kan volgens hem he-
lemaal niet. In het zingen spreken 
we voor of tot God. Daarom is het 
wat hem betreft niet helemaal ver-
keerd om het GoH te zingen. Maar 
in de wet spreekt God tot ons. Hoe 

kunnen wij Hem Zijn eigen bevelen voorhouden?187 

186.  Huygens, Gebruyck of ongebruyck, 127-129. 
187.  Huygens, Gebruyck of ongebruyck, 132-134: ‘Eer ick uyt dit, VVat, scheide, moet ick mijn 
ernstigh misnoegen te kennen geven, over de seldzame maniere van doen, die by ons ingekropen 
is, ter oorsaeck, ende in gevolgh, geloove ick, van’t eerste rijmen der Fransche Psalmen: 
namentlick het singen der Thien Geboden Gods.’ De wet dagelijks voorlezen is prima. ‘Maer 
hoe koomen wyse te singen? Psallitur Deo, men singht Gode, oft tot God; gelijckmen bidt ende 
danckt: derhalven ick mede het op-singen van ’tGebed des Heeren niet gantsch en misprijse, 
volghens ’tghebruyck daer van oock in de Griecksche kercken [annotatie: Antonin. Tit. 12. c. 3] 
over menighte van jaren geweest; hoewel dien-aengaende yets te segghen mochte wesen, als ’t 
pass gave: maer hier spreeckt Godt tot ons: konnen wy hem syne bevelen toespreken?’ Zie over 
dit geschrift van Huygens ook Rudolf Rasch, Driehonderd brieven over muziek van, aan en 
rond Constantijn Huygens. Bijeengebracht, ingeleid en vertaald door Rudolf Rasch, Hilversum 
2007, 131-132.

Afbeelding IV.2.5.2.4.1: Titelpagina van 
Huygens’ Gebruyck of ongebruyck van ’t orgel.
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Het geschrift van Huygens brengt veel pennen in beweging. Sommigen 
zijn het niet eens met de strekking van zijn betoog, veel anderen vallen 
hem echter bij en schrijven dat aan Huygens. Zo ook de Leidse hoogle-
raar Adolphus Vorstius (1597-1663). In zijn brief uit februari 1641 volgt 
hij het betoog van Huygens op de voet en stelt hij dat deze terecht bepleit 
dat er in de kerk eerbied moet worden betracht. Het orgel kan dat zeker 
bewerkstelligen: ‘U voegt aan de heilige gezangen en psalmen, wanneer 
ze plechtig in de kerk worden gezongen de samenklank van het orgel toe, 
zowel vol van grootsheid als zeer geëigend voor geestelijke zaken.’188 Met 
de heilige gezangen (sacris hymnis) waarover Vorstius schrijft, moet hij 
doelen op de gezangen die naast de psalmen in de kerk gebruikt worden.

De Leidse wetenschapper Jacobus Golius (1596-1667) reageert even-
eens uitvoerig op Huygens’ geschrift. In zijn uitgebreide brief uit au-
gustus 1641 spreekt ook Golius over ‘heilige gezangen’. Het gebruik van 
instrumentale muziek in de kerk strekt volgens hem tot voordeel, omdat 
het beslist zo is dat ‘de psalmen en andere lofzangen (psalmi atque aliae 
sacrae canantur odae) in betere orde en bevalligheid kunnen worden 
gezongen, tenminste bij ons, en dat, voorzover dat menselijkerwijs mo-
gelijk is, de gezangen meer uitwerking kunnen hebben op het gemoed 
der mensen’.189 Ook gaat Golius in op Huygens’ afwijzen van het zingen 
van de TG. Daarmee kan hij het niet eens zijn. Het zingen van ‘met vele 
woorden geformuleerde wetten’ komt al in de Bijbel voor en is vooral 
met het oog op memoriseren heel nuttig.190

IV.2.6 Balans 
Maken we de balans op voor de eerste helft van de zeventiende eeuw, dan 
kan in ieder geval van een aantal van Dathenus’ lofzangen het gebruik 
in kerk en maatschappij aangetoond worden. In de eerste twee decennia 

188.  Zie voor de oorspronkelijke Latijnse brief en de vertaling: Rasch, Driehonderd brieven, 
531-534.
189.  Zie voor de oorspronkelijke Latijnse brief en de vertaling: Rasch, Driehonderd brieven, 
590-606. Citaat/vertaling op 594/602. In Rasch’ vertaling komt niet goed uit dat Golius spreekt 
van ‘heilige’ lofzangen.
190.  Rasch, Driehonderd brieven, 604-605: ‘Ik vat het zingen van de Tien Geboden op als iets 
waarmee de Franse kerk, als met een soort van samenvatting, verschillende heilige handelingen 
kon afsluiten. Want ieder van de gelovigen aldaar spreekt uit zijn hart met woorden en geboden 
van God, nadat hij zich met de voorgaande verzen tot aandacht heeft opgericht, en daartoe 
vermaant en leert, en allen op hun beurt onderling, met daarbij aan het eind een gebed of een 
wens van de geest in overgave. En dat lijkt niet af te wijken van de norm en het voorbeeld van 
verschillende psalmen, noch van de vermaning van de apostel Paulus [in Colossenzen 3] en het 
oude gebruik, waarbij met vele woorden geformuleerde wetten plachten te worden gezongen, 
opdat ze zich des te gemakkelijk in de geest griften, die zich bereid stelde voor de metrische vorm, 
en des te meer konden bevallen.’
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worden met name de drie catechismusliederen en het GvdP regelmatig 
genoemd. Waarbij wat betreft de geloofsbelijdenis de voorkeur lijkt uit 
te gaan naar het GelUt. Van de drie cantica komen we alleen een enkel 
signaal over het gebruik van de LM en de LS tegen. Vanuit Utrecht en 
Culemborg zijn we bekend met het gebruik van de Hymne tijdens door-
deweekse avonddiensten.

In de psalmbundels van andere berijmers en van vertalers ligt in deze 
halve eeuw de nadruk op de drie catechismusliederen en de drie cantica. 
Daarbij is te constateren dat (de melodie van) de LZ niet zo populair is, 
terwijl bij de geloofsbelijdenis de voorkeur regelmatig uitgaat naar de 
versie van Utenhove. Voor de twee maaltijdliederen is helemaal geen oog. 
Nieuw is het EigDav, dat bij één herberijmer én in een Maleise uitgave 
voorkomt.

Ten aanzien van het overnemen van Dathenus’gezangen in andere 
bundels zien we dat alleen de TG, het GoH, het GelUt en de drie lofzan-
gen één of meer keer in andere uitgaven opduiken. Bij het hergebruik 
van gezangmelodieën valt met name de populariteit van de wijs van de 
LM op. Ook de melodieën van de TG, de Hymne en het GoH worden 
regelmatig hergebruikt. De melodieën van het GvdP, het Symb en de 
twee maaltijdliederen genieten buiten Dathenus’ psalmboek de minste 
populariteit. Als het gaat om de composities die musici maken, worden 
het meest de TG, de LM en het GoH bewerkt.

Opvallend is dat in deze periode voor het eerst meermalen wordt ver-
woord hoe de gezangen van Dathenus worden gezien in het licht van an-
dere liederen. Terwijl in Utrecht vanuit Dathenus’ lofzangen een pleidooi 
wordt gevoerd voor meer gezangen die ‘in-den grondt Schriftuyrlijck’ 
zijn, redeneert de synode van Dordrecht in 1619 vanuit het principe dat 
alleen gezangen die rechtstreeks uit de Schrift komen acceptabel zijn voor 
de eredienst. Dan blijven alleen de drie cantica en de drie catechismus-
liederen over, waarbij ook de geloofsbelijdenis als Schriftgezang wordt 
behandeld. Voor het GvdP, dat niet aan dit criterium voldoet, wordt een 
uitzonderingsclausule opgenomen. Geleerden als Voetius, Vorstius en 
Golius gaan in deze periode de gezangen van Dathenus aanduiden als 
‘heilige gezangen’, die eenzelfde autoriteit hebben als de psalmen en on-
derscheiden moeten worden van andere gezangen en geestelijke liederen.
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IV.3 De periode 1650-1700
In de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt in het psalmboek van 
Dathenus de collectie lofzangen langzamerhand uitgebreid tot dertien 
gezangen: steeds vaker worden ook het MG en het EigDav opgenomen. In 
het kerkelijk en maatschappelijk leven binnen de Republiek komen deze 
nieuwe gezangen echter niet of nauwelijks voor. Het is vooral een selectie 
van Dathenus’ gezangen die gebruikt wordt.

IV.3.1 Kerkelijke besluiten en gebruiken
Zoals we gezien hebben191 weigeren de Staten-Generaal na de nationale 
synode van Dordrecht van 1618-1619 opnieuw een generale of nationale 
synode samen te roepen. Kerkelijke zaken moeten daarom in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw op provinciaal of classicaal niveau worden 
beslist, onder goedkeuring van de Provinciale Staten. Onderling hebben 
de particuliere synoden contact via correspondenten.192 Een zaak als de 
vervanging van de psalmberijming van Dathenus kan dan ook moeilijk 
landelijk geregeld worden. Dat speelt bijvoorbeeld bij de psalmen van de 
Groningse predikant Abraham Trommius. Terwijl de classes en provinciale 
synode van Groningen enthousiast reageren op zijn Sachte verbetering der 
psalm-rymen Datheni uit 1695, wijzen andere provincies de berijming af, 
waarna Trommius’ psalmen het ook in Groningen niet halen. In Friesland 
zet de vraag vanuit Groningen het thema van de psalmberijming wél op de 
agenda en komt er een uitgebreide bezinning op gang, waarbij met name 
de berijming van Hendrik Ghysen uit 1686 in het vizier is. Hier zijn het de 
Staten van Friesland die roet in het eten gooien, waardoor ook Friesland uit 
Dathenus blijft zingen.193

Intussen komen de lofzangen van Dathenus op provinciaal en lokaal ni-
veau nog een enkele keer naar voren. De particuliere synode van Groningen 
keurt bijvoorbeeld in 1654 een ‘School-Ordre’ voor Stad en Ommelanden 
goed waarin voorgeschreven is dat de schoolmeester ‘inder Kercken de ge-
sangen aenhebet’. Hij moet de kinderen in het ‘Kerckengesanck’ onderwij-
zen zodat ze ‘de Psalmen te Recht’ zingen. Dezelfde schoolorde stelt dat de 
organist voor en na de kerkdienst alleen ‘Davids Psalmen off eenige in de 

191.  Zie paragraaf IV.2.1.2.
192.  De particuliere of provinciale synodes werden niet altijd en overal gehouden. In Zeeland 
kwam de Zeeuwse synode bijvoorbeeld voor het laatst bijeen in 1638. Belangrijke leerbeslissingen 
vielen hier vervolgens op classicaal niveau, zoals bij de zogenoemde ‘Walcherse artikelen’ 
van 1693. Het middel van de correspondentie functioneerde ook niet overal direct. Tussen 
Friesland en Gelderland was dat bijvoorbeeld pas in 1676 geregeld. Zie Deddens, ‘De Nederlandse 
gereformeerde kerken in de periode 1560-1816’, 118.
193.  Zie Luth, Daer wert, 142-143. Zie voor Trommius ook Ros, Davids soete lier, 206-210.
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Kerken gewoonlyke Lieden’ die ‘tot andagt dienen’ mag spelen.194 Met die 
‘gewoonlyke Lieden’ zullen de gezangen uit Dathenus’ kerkboek zijn be-
doeld, die blijkbaar ‘tot andagt dienen’.

In Groningen-stad blijkt echter meer gezongen te worden tijdens de ere-
dienst. Al in 1649 neemt de Groningse predikant Johannes Martinus in zijn 
boek De gecruycighde Christus, waarin teksten over het lijden en sterven 
van Jezus zijn samengebracht, het lied ‘O Lam Godes onschuldich’ op, vol-
gens hem een ‘out gesang, dat men in onse Gemeynte gewoonlick voor ’t H. 
Avontmael singt’.195 Het gaat om een van de lutherse liederen die met name 
in het noorden en oosten van het land in zwang zijn. Interessant voor ons on-
derzoek is dat de kerkenraad in december 1669 besluit dit gebruik af te schaf-
fen, om voortaan Psalm 23 tijdens avondmaalsdiensten te gaan zingen: vóór 
de preek vers 1, na de preek vers 2 en 3. Even later blijken ook de Psalmen 
51, 103, 111 en 116 en ‘’t gebed onzes Heeren Jesu Christi’ tijdens avond-
maalsdiensten gezongen te worden.196 Het gezang dat hier genoemd wordt, 
is het GoH uit Dathenus’ psalmboek. Dat gezang wordt blijkbaar in verband 
gebracht met het avondmaal, iets wat we hier voor het eerst tegenkomen. 

IV.3.2 Alternatieve berijmingen en vertalingen  
Ook in dit tijdvak verschijnt er een groot aantal alternatieven voor het 
psalmboek van Dathenus, terwijl voor de overzeese gebieden vertalingen 
van de Nederlandse psalmen worden gemaakt.

IV.3.2.1 Alternatieve berijmingen 
Hoe gaan dichters die in de tweede helft van de zeventiende eeuw een psalm-
berijming maken om met de collectie lofzangen?197 

Opvallend is in de eerste plaats dat een aantal dichters de afdeling na de 
psalmen aanduidt als ‘heilige gezangen’. Zo bijvoorbeeld Joost van den Vondel 

194.  Zie Luth, Daer wert, 145, 218: ‘Die de Orgel bedienen sullen niets anders als Davids Psalmen 
off eenige in de Kerken gewoonlyke Lieden voor of na de Predikatie op den Orgel spelen, die tot 
andagt dienen, dogh met haar spelen de tyd des voorlesen geen sints beletten of verkorten.’ (218)
195.  De gecruycighde Christus, ofte XXXV texten van ’t lyden ende sterven Jesu Christi 
(...) door Johannem Martinum (...), Groningen, Jan Claessen, 1649, 685. Het lied heeft geen 
melodie(aanduiding), wat op bekendheid bij de gebruiker kan duiden.
196.  Zie W.K. van der Veen, ‘Het koor van de Martinikerk te Groningen’, MIL 7 (1972) 15-45, 
25. Wanneer deze psalmen en het GoH bij het avondmaal in gebruik zijn gekomen, is onduidelijk. 
Van der Veen citeert een bron uit 1730 waarin ‘De psalmen en lofzangen zoo voor als na het 
H. Avondmaal’ staan. Luth, Daer wert, 127-128, die zich op Van der Veen beroept, schrijft met 
zoveel woorden dat het GoH vanaf 1670 bij de avondmaalsviering werd gezongen.
197.  Vgl. voor deze periode Ros, Davids soete lier, 159-228. Ros behandelt ruim veertig dichters 
die in de tweede helft van de zeventiende eeuw psalmberijmingen maakten. Niet allen brachten 
echter een compleet psalmboek op de markt. In deze paragraaf komen 21 edities aan de orde, 
waarvan een aantal herdrukken.
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in zijn Koning Davids harpzangen uit 1657.198 Joannes Six van Chandelier 
spreekt in de tweede editie van zijn psalmboek uit 1690199 eveneens van 
‘Heilige gesangen’. Ook Jacob Westerbaen duidt in zijn editie uit 1656200 deze 
liederen op dezelfde wijze aan. Het is blijkbaar een gangbare typering van 
deze specifieke gezangen, in onderscheid van de vele andere liederen.

Verder zien we dat dichters die in hun eerste psalmuitgave geen gezangen 
opnemen, dat in een volgende editie wel doen. Cornelis Boey bijvoorbeeld 
biedt in 1648 zonder opgaaf van redenen geen gezangen aan, terwijl hij in 
zijn herziene editie uit 1659201 wel acht lofzangen opneemt die, volgens het 
titelblad, in de kerk worden gebruikt. Anders nog gaat het bij de psalmen 
van Diderick Camphuysen. Na diens dood in 1627 worden zijn psalmen in 
een groot aantal uitgaven door anderen op de markt gebracht. De edities uit 
1630 en 1650 bevatten geen gezangen. Maar als Cornelis de Leeuw in 1652 
een uitgave verzorgt, worden wel ‘meest alle de Lof-sangen, die een oudt 
vriendt, en eertijdts in sijn jeugd mede-dichter van Kamphuysen, op rijm ge-
stelt heeft’ toegevoegd. Een uitgave uit 1674 telt dezelfde zes gezangen. Een 
editie uit 1681 blijkt echter slechts drie gezangen te hebben.202 Verder wordt 
duidelijk dat sommige dichters bij een herziening van hun psalmboek ook 
aan de gezangen blijven schaven. Zo bijvoorbeeld Jacob Westerbaen, die aan-
vankelijk in 1655 slechts vier echte gezangen opneemt,203 naast zes gedichten 
zonder melodie(aanduiding), terwijl de uitgave die in 1656 verschijnt wel de 
elf gebruikelijke lofzangen bevat. Hij legt dat in zijn voorrede ook uit: nu 
heeft de gebruiker alle gezangen die in omloop zijn bij de hand, zodat er bij 
gebruik van zijn psalmboek in de kerk geen problemen ontstaan.204

Gaan we nu na welke gezangen de herberijmers in de 21 onderzochte 
edities205 opnemen, dan komt het volgende beeld naar voren:

198.  Harpzangen Vondel 1657.
199.  Psalmen Six van Chandelier 1690.
200.  Psalmen Westerbaen 1656.
201.  Psalmen Boey 1659.
202.  Zie voor de titels van deze edities de bibliografie achterin. De doopsgezinde uitgave Davids 
psalmen, nieuwlykx op rym-maat gestelt, Amsterdam, Jan Rieuwertsz. en Pieter Arentsz., 
1684, uitgegeven ten behoeve van de doopsgezinde gemeente te Amsterdam, heb ik op naam van 
Joachim Oudaen gezet (Psalmen Oudaen 1684). De psalmen in deze uitgave zijn voor een deel 
van Camphuysen, de rest is van Oudaen. Vgl. paragraaf IV.4.2.1.
203.  Psalmen Westerbaen 1655.
204.  ‘In den voorgaenden druck had ick achter de gemelte Psalmen oock gevoegt eenige heylige 
Gesangen der geener die somtijdts mede in de Kercken werden gesongen. Dese heb ick alhier 
vermeerdert, soo dat  al de gene, die mijns wetens in eenige der gemeene Psalm-boecken staen, 
hier nu mede kunnen gevonden worden: het welcke ick heb gedaen om te voldoen de begeerte der 
geener die het gelieft sich van mijn Psalm-boeck ter Kercke te doen dienen, op dat sy aengaende 
de gemelte Gesangen (voor soo veel die gebruyckelijck mogen wesen) in geen gebreecke souden 
zijn, om oock alsdan met de Gemeynte te kunnen singen.’
205.  Zie voor de titels de bibliografie.
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1652, Camphuysen (2) 14 str 9 str rit

1655, Westerbaen1 8 str

1656, Westerbaen (2) 4 str rit

1656, Bruno rit

1657, Vondel2 X X X X 2

1657, Deutekom 15 str X3 2 str Dath 24

1659, Boey (2)

1664, Clercquius rit

1665, Celosse rit 6 str

1666, Van Disselburg5 Dath X6 2x7 X8 X9 X10 Dath X11 Dath X12 X13

1674, Six van Chandelier 9 str rit X14

1679, Pierson 12 str 4 str 6 str 8 str

1681, Van Huls 12 str

1681, Camphuysen (3) 3 str

1684, Oudaen X15 9 str X16

1685, Roldanus 11 str 5 str 8 str X17

1686, Ghysen rit X18

1690, Six van Chandelier (2) rit X19

1695, Trommius rit X20

1699, Van Vleuten 16 str 5 str 8 str rit 7 str

And = andere gezangen; arcering = gezang komt voor met gebruikelijke melodie (genoteerd of 
met verwijzing) en strofeaantal; 12 str = 12 strofen; (n-)rit = (niet-)ritmisch; mel = melodie; X = 
wel de tekst, maar op andere melodie; Dath = versie van Dathenus

Tabel IV.3.2.1.1: Lofzangen in alternatieve berijmingen, 1650-1700.

1.  Na de vier gezangen met melodie volgen zes gedichten zonder melodie(aanduiding): een gebed voor het 
eten (12 regels), een gebed na het eten (8 regels), een avondgebed (12 regels) een morgengebed (12 regels), het 
Onze Vader (8 regels) en de geloofsartikelen (16 regels).
2.  Vondel biedt gedichten zonder melodie(aanduiding), niet zingbaar op de gewone melodieën. Na Psalm 150: 
‘Heilige Gezangen’. Zes gezangen: ‘Moyzes gezang’ (Deut. 32), ‘Lofzangk van Maria’ (6 strofen), ‘Zacharias 
Lofzang’ (7 strofen: 6 x 7 regels, 1 x 4 regels), ‘Simeons Lofzang’ (12 regels), ‘Het Gebedt des HEEREN’ (7 
strofen), De Koninghlijcke Harp (60 x 4 regels).
3.  ‘Een korte belydenisse des waren Geloofs’ (melodie Psalm 23, 3 strofen)
4.  Twee andere liederen: ‘Een liedt Jesaia 5 vers 1’ (melodie Psalm 89, 4 strofen) en ‘Den Lof-sang der Engelen’ 
(melodie Psalm 136, 1 strofe).
5.  Psalmen zijn letterlijke teksten van de Statenvertaling, in strofevorm gebracht. Sommige gezangen zijn 
(deels) van Dathenus. Andere zijn nieuw berijmd, sommige proza in strofevorm. De editie van 1667 heeft 
dezelfde gezangen.
6.  ‘De 12 Articulen des Geloofs’ (melodie Psalm 116, 6 strofen).
7.  Twee versies. Eerste: deels Dathenus, deels nieuw berijmd. Tweede: 3 strofen zonder melodie, waarschijnlijk 
gebruikelijke.
8.  Melodie Psalm 24, 2 strofen. 
9.  Melodie GoH, 1 strofe.
10.  Melodie Psalm 103, 2 strofen.
11.  Melodie GoH, 2 strofen. 
12.  Melodie Psalm 33, 1 strofe.
13.  ‘Een Danckseggingh na de Predicatie’ (melodie Psalm 100, 4 strofen).
14.  ‘Morgensang’ (melodie Psalm 100, 7 strofen).
15.  Melodie Psalm 86, 8 strofen.
16.  Twaalf doopsgezinde liederen.
17.  ‘De 12 Articulen des Geloofs’ (melodie Psalm 87, 14 strofen).
18.  ‘Morgen-sang’ is van Six van Chandelier: melodie Psalm 100, 7 strofen.
19.  ‘Morgensang’ (melodie Psalm 100, 7 strofen).
20.  ‘Morgen-gesang’ (7 strofen), een vertaling van het lutherse morgenlied ‘Aus meines Herzens Grunde’. 
Ook in de lutherse uitgave van Johannes Ligarius uit 1625 (Psalmen Luther 1625) en in Tjaert Sonnema’s 
Basuin-klank uit 1662 staat (een iets andere versie van) dit morgenlied.
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Een aantal zaken valt op. De meeste herberijmers bieden in ieder geval 
de TG, de drie lofzangen en het GoH op de melodie van Dathenus aan; 
in mindere mate geldt dat voor het GvdP. In een aantal gevallen wordt 
daarbij afgeweken van het strofenaantal in Dathenus’ psalmboek. De LZ 
wordt een paar keer weggelaten of op een andere melodie berijmd. In 
1684 verwoordt Joachim Oudaen waarom hij dat laatste doet: de melo-
die van deze lofzang is ‘onaengenaem’ en wordt bijna nooit gezongen, 
schrijft hij in zijn voorwoord. Daarom heeft Oudaen deze lofzang op de 
melodie van Psalm 86 berijmd. 

Het Symb geniet weinig populariteit: in meer dan de helft van de ge-
vallen is dit gezang verdwenen. Soms wordt een geloofsbelijdenis op een 
andere melodie gegeven (bijvoorbeeld op de melodie van de Psalmen 23, 
87 en 116), in andere gevallen wordt volstaan met alleen de versie van 
Utenhove. De maaltijdliederen worden maar zes keer op de gebruikelijke 
melodie herberijmd en slechts één keer op nieuwe melodieën aangebo-
den. Blijkbaar kunnen deze liederen ontbreken in een alternatief voor 
Dathenus’ kerkboek.

Van de vrije liederen ontbreekt de Hymne in de helft van alle gevallen. 
Willen herberijmers zich toch houden aan de richtlijnen van de Dordtse 
Kerkorde om alleen Bijbelliederen in de kerk toe te staan? Datzelfde lijkt 
in sterkere mate te gelden voor het EigDav en het MG, die beide vanaf 
1650 in Dathenus’ psalmboek verschijnen. Het EigDav wordt slechts één 
keer opgenomen in een alternatief psalmboek, en dan nog in de versie van 
Dathenus. Het MG is populairder. Echter, niet in de vorm die Dathenus’ 
psalmboek heeft, op de melodie van Psalm 9. Alleen Kornelis van Vleuten 
maakt in 1699 een herberijming van dit gezang. Andere morgengebeden 
komen echter wel voor, waarbij met name de melodie van Psalm 100 po-
pulair is. Opvallend is Abraham Trommius in 1695 op dit punt. Terwijl 
hij zich over de hele linie houdt aan de vormen van de gezangen van 
Dathenus, kiest hij voor zijn ‘Morgen-gesang’ voor een vertaling van het 
lutherse morgenlied ‘Aus meines Herzens Grunde’.206

Daarnaast zien we dat herberijmers zich niet per se beperken tot de 
gezangen die ze vanuit Dathenus’ berijming kennen. Ook voor nieuwe 
liederen is plaats, zoals een Bijbellied bij Jesaja 5, een berijming van de 
Lofzang der engelen of een Dankzegging na de preek.207 

206.  Dit morgenlied stond in 1663 ook in een verzameling lutherse liederen voor gereformeerden 
die in Groningen verscheen. Zie Luth, Daer wert, 125.
207.  Ik wijs op een mogelijke invloed van de berijming van Marnix van Sint-Aldegonde. Ook hij 
had in zijn psalmboek uit 1591 een berijming van Jesaja 5 en een Lofzang der engelen. Zie ook in 
paragraaf IV.2.2.1 de berijming van Geldorpius uit 1644, die eveneens een Lofzang der engelen biedt. 
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Tot slot de melodieën. Was er in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
een tendens om het aantal psalm- en gezangmelodieën drastisch te ver-
minderen, die tendens lijkt zeker tegen het einde van de zeventiende 
eeuw niet meer aanwezig. Johannes Roldanus zegt dat in 1685 ook met 
zoveel woorden in zijn voorrede: hij heeft alle gebruikelijke psalm- en 
gezangmelodieën gevolgd, omdat de zangkunst nu ‘vry gemeener is als 
voor desen’, zodat er geen reden is om de psalmen op een paar bekende 
wijzen te maken. Alleen voor het Symb heeft Roldanus een uitzondering 
gemaakt, ‘om dat ik die soo gevoeglijk niet oordeelde, waarom ook de 
selve nauwlix in onse Kerken grbruykt wort’.208 Opnieuw een aanwijzing 
dat deze versie van de geloofsbelijdenis niet populair is.

IV.3.2.2 Vertalingen
We hebben al gezien hoe vanaf 1629 uitgaven van (delen van) het Nieuwe 
Testament in het Maleis verschijnen waarin met name de lofzangen van 
Dathenus een plek krijgen. Nog in 1651 komt een editie uit met daarin 
veertien liederen.209 

In diezelfde tijd circuleren in het Maleistalige VOC-gebied allerlei 
handgeschreven liedboeken. Het enige bekende exemplaar van zo’n hand-
schrift is begin 2015 opgedoken. Het laat zien dat ook in deze manuscripten 
de lofzangen een belangrijke rol spelen. De opdracht voor in het hand-
schrift Sloane MS 3115210 dateert uit de periode 1680/1685 en is van de 
hand van ds. Cornelius van der Sluys, die in 1672 als ziekentrooster naar 
Nederlands-Indië vertrekt en daar na zijn kerkelijk examen in 1678 als 
predikant werkt. Vermoedelijk is het handschrift door Van der Sluys ca-
deau gedaan aan enkele gezins- of familieleden.211 Het manuscript bevat 
de tekst van dertig psalmen en dertien gezangen in het Maleis. De me-
lodie ontbreekt, maar de meeste hebben wel een melodieaanduiding.212 
De psalmen gaan voor een groot deel op de gebruikelijke Geneefse me-
lodieën, vier moeten gezongen worden op de melodie van de LM, twee 
op de wijs van de TG.213 Na Psalm 134 komen de volgende gezangen: 

208.  Vgl. Luth, Daer wert, 158, die schrijft dat de herberijmers tussen 1689 en 1750 geen 
pogingen hebben gedaan om de psalmen op andere melodieën aan te bieden.
209.  Zie paragraaf IV.2.2.2.
210.  Het handschrift, dat wordt bewaard in Londen BL, is digitaal te raadplegen: http://www.
bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Sloane_MS_3115 (laatst geraadpleegd 21 november 
2017).
211.  Getuige de aanduiding ‘consanguinei’ in de opdracht, aldus dr. Th. van den End 
(schriftelijke mededeling 12-2-2015).
212.  Eigenlijk gaat het om 24 psalmen (zes zijn dubbel) en tien gezangen (drie zijn dubbel).
213.  Het gaat om de Psalmen 1, 2, 3, 4, 8, 9, 23 (2 keer), 24, 25 (2 keer), 32, 36, 50, 51, 98, 100, 
103, 111, 115, 116 (2 keer), 117, 119 (2 keer), 130 (2 keer), 133 (2 keer) en 134. Psalm 1 en 2 hebben 
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Maleis
Aantal 
strofen

Melodieaanduiding Gezang

Njanjihan Mintahan doa pada malam 7 Psalm 100 Hymne

Njanjihan mintahan doa derri Tuan cami 
Jesus Christus. math:6:v:9

10 Geen (= Dathenus) GoH

Njanjihan derri, orang tuwa, Simeon 3 Geen (= Dathenus) LS

Njanjihan derri Melaÿcat. L:S 1 Geen (= Psalm 80) Lofzang der engelen

Njanjihan terpoudji, derri annac dara Maria. 
Lucas. bren: 2:v:46

7 Geen (= Dathenus) LM

Njanjihan derri annac, derri Marie 7 Geen (= Dathenus) LM

Njanjihan, derri Sabda Deos 9 Geen (= Dathenus) TG

Njanjihan derri artigo.12 9 TG Geloofsbelijdenis

Njanjihan Artigo.12 4 Psalm 23 Geloofsbelijdenis

Njanjihan Davidt daulo pada Pregassaon 4 Geen (= Psalm 100?) EigDav

Njanjihan Davidt comedien pada pregassaon 4 Geen (= TG?) EigDav

Njanjihan massing massing 10 Psalm 100 ?

Njanjihan de door, jan vtenhuve 1 Geen (= Dathenus) GvdP

Tabel IV.3.2.2.1: Gezangen in handschrift Sloane MS 3115.

Bekijken we deze collectie beter, dan zien we dat zes gezangen (de 
Hymne, het GoH, de LS, de LM, de TG en het GvdP) afkomstig zijn uit 
het psalmboek van Dathenus. Daarbij valt op dat de LM in twee varianten 
wordt aangeboden.214 De Lofzang der engelen en de geloofsbelijdenis op 
de melodie van Psalm 23 zijn, evenals in de Maleise uitgave van 1629, een 
vertaling van de betreffende liederen van Marnix van Sint-Aldegonde.215 
Waaraan de geloofsbelijdenis op de melodie van de TG is ontleend, 
is onduidelijk. Datzelfde geldt voor de twee versies van het EigDav. 
Opvallend is het een-na-laatste lied, dat qua inhoud een berijming van 
Psalm 1 is en wordt aangeduid als lied voor volwassen gemeenteleden die 
(nog) geen belijdenis hebben gedaan.216 

Bij een vergelijking met de gezangen die rond 1680 in Dathenus’ 
psalmboek staan, blijkt dat de LZ, het Symb, het GelUt, het MG en de 

geen melodieaanduiding. Maar liefst zes van de dertig psalmen moeten gezongen worden op de 
melodie van Psalm 116.
214.  De eerste lijkt een vertaling van Dathenus’ gezang, gezien de overeenkomsten met de tekst 
van de LM in de in paragraaf IV.2.2.2 genoemde Maleise uitgave uit 1629. Welk voorbeeld aan de 
tweede vertaling ten grondslag ligt, is onduidelijk.
215.  Zie paragraaf IV.2.2.2. De vertaling is niet identiek.
216.  Zo dr. Th. van den End (schriftelijke mededeling 12-2-2015): ‘Mas(s)ing-mas(s)ing zijn in 
het VOC-kerkelijk Maleis volwassen gemeenteleden die (nog) geen belijdenis hebben gedaan. 
In de bronnen heb ik geen spoor gevonden van een lied speciaal voor de volwassen doopleden of 
speciaal bij een bepaalde gelegenheid door hen te zingen.’
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twee maaltijdliederen ontbreken. In geval van de berijmde geloofsbelij-
denis gaat de voorkeur blijkbaar uit naar de variant van Marnix op de 
melodie van Psalm 23. Opmerkelijk is verder dat het EigDav niet op de 
gebruikelijke melodie van Psalm 19 wordt aangeboden.217

IV.3.3 Citaatfrequentie van gezangen en melodieën
In dit tijdvak wordt een enkel gezang van Dathenus overgenomen in 
andere uitgaven. Vaker komt het voor dat de melodieën van de lofzangen 
worden gebruikt voor nieuwe liederen, de zogenoemde contrafacten.218

IV.3.3.1 Overname gezangen 
Eerder zagen we al dat met name in doopsgezinde liedbundels psalmen 
en gezangen van Dathenus worden opgenomen.219 Hetzelfde gebeurt 
ook in de doopsgezinde uitgave Een nieuw sangh-boeck, die in 1650 in 
Leeuwarden verschijnt. Daarin zijn de drie lofzangen en het GoH opge-
nomen. In 1683 verschijnt eveneens in Leeuwarden de doopsgezinde 
bundel De geestelijke goudschaele.220 Het betreft een derde vermeerderde 
druk van een uitgave die al in 1662 moet zijn verschenen. In De geeste-
lijke goudschaele staat, behalve een reeks andere liederen, ook een aantal 
psalmen en gezangen uit Dathenus’ kerkboek. In het eerste deel, met 95 
liederen die vóór de preek gezongen kunnen worden, staan behalve tien 
psalmen ook de TG, het GoH en het GvdP. Het tweede deel, met 76 liede-
ren voor na de preek, bevat naast veertien psalmen ook de drie lofzangen 
van Dathenus.221

Opmerkelijk is het Enchuyser liedt-boecksken uit 1668.222 Deze uit-
gave telt in totaal 87 liederen: een bonte verzameling liefdes-, brui-
lofts- en drinkliederen, alle zonder muzieknotatie. Middenin bevinden 
zich echter ‘Verscheyden Psalmen’ die wél zijn voorzien van een mu-
zieknotatie, zelfs bij elke strofe. Het gaat om een selectie uit Dathenus’ 

217.  In genoemde Maleise uitgave uit 1629 gaat het EigDav wél op de melodie van Psalm 19. 
Vergeleken met die uitgave ontbreekt in dit handschrift het extra lied van Marnix (de Lofzang 
van Salomo), evenals diens variant van de LZ. De liederen voor en na de preek uit 1629 worden 
evenmin opgenomen.
218.  Opnieuw verwijs ik naar de Nederlandse Liederenbank voor de bibliografie van genoemde 
bundels.
219.  Zie paragraaf IV.2.3.1.
220.  De geestelijke goudschaele 1683. De eerste en tweede druk zijn verloren gegaan.
221.  In de voorrede van deze uitgave wordt verwezen naar een ‘Byvoegsel’ met liederen die 
in deze derde druk zijn toegevoegd. Daarin zouden ook drie psalmen van Dathenus (Psalm 25, 
51 en 90) moeten staan. Het exemplaar dat ik heb ingezien heeft dit ‘Byvoegsel’ niet. Vgl. de 
Nederlandse Liederenbank bij deze uitgave, waar sprake is van een exemplaar in de Amsterdam 
UBA waaraan wel een ‘BYVOEGSEL Van eenige Nieuwe LIEDEKENS’ is toegevoegd.
222.  Enchuyser liedt-boecksken 1668.
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psalmboek: de Psalmen 23, 33, 45, 100, 128 en het GoH. De rubriek wordt 
afgesloten met een ‘Gratias, ofte Danck-segginge’: het lied ‘O Godt! wy  
dancken dijner goedt’, een gezang uit de lutherse traditie als dankzegging 
na de maaltijd.223 Wat de functie van de rubriek ‘Verscheyden Psalmen’ 
is, wordt niet duidelijk gemaakt. Getuige de titel van de bundel worden 
ze blijkbaar gezien als bruiloftspsalmen, iets wat vanouds voor met name 
Psalm 128 geldt. Dat het GoH als bruiloftslied wordt gepresenteerd, is 
vergeleken bij wat we tot nu toe gezien hebben iets nieuws.224

In 1670 verschijnt bij de Amsterdamse uitgever Marcus Doornick 
het boekje Het rechte gebruyck van des Heeren H. avontmael. Daarin 
heeft hij allerlei teksten die betrekking hebben op de viering van het 
avondmaal bijeengebracht, zoals formulieren, gebeden en meditaties van 
theologen als C. Drelincourt, G. Udemans, P. du Moulin en S. Simonides. 
De boekjes zijn populair, want tussen 1670 en 1775 verschijnen meer dan 
honderd drukken van deze uitgave. Naar schatting worden in de loop 
van de decennia meer dan 200.000 exemplaren van dit avondmaalsboekje 
verkocht.225 In 1670 neemt Doornick ook een paar liederen op, afkomstig 
uit de berijming van Dathenus: de Psalmen 51, 23 en 103, en de LS.226 
Blijkbaar zijn dit liederen die geacht worden betrekking te hebben op het 
avondmaal.227 In een editie die in 1680 in Amsterdam verschijnt, is het 
aantal liederen uitgebreid: nu zijn de Psalmen 23, 25, 32, 42, 51, 95 en 
103, de LM en de LS opgenomen.228 In latere edities worden daarnaast 

223.  Van Psalm 33 zijn alleen de eerste drie strofen opgenomen, van Psalm 45 de eerste vier. Bij 
het GoH en de ‘Gratias’ heeft alleen de eerste strofe een melodie. Het lied ‘O Godt! wy dancken 
dijner goedt’ behoort tot de collectie lutherse liederen die onder gereformeerden in zwang waren. 
Vgl. Luth, ‘Luther im reformierten Gottesdienst’, 327.
224.  Er is in de periode tot 1700 een groot aantal herdrukken van het Enchuyser liedt-boecksken 
verschenen. Niet allemaal tellen ze evenveel liederen. Ook de rubriek psalmen is aan verandering 
onderhevig. Ik raadpleegde een ongedateerde editie die waarschijnlijk rond 1688 verscheen. Deze 
opent met de rubriek psalmen, die echter alleen Psalm 23, 100, 128 en de ‘Gratias’ bevat. Zie 
voor deze editie FH: Enchuyser Lb 1688→89. Een editie die eveneens rond 1688 verscheen, maar 
nu bij Ian Palensteyn in Enkhuizen, heeft volgens FH: Enchuyser Lb 1688→ dezelfde psalmen. 
Vgl. paragraaf IV.4.3.1 voor een variant van het Enchuyser liedt-boecksken uit 1702 waarin de 
collectie liederen uit Dathenus’ psalmboek wordt aangeduid als ‘Verscheyde Bruylofts-psalmen’.
225.  Zie voor een lijst van uitgaven en diverse achtergrondstudies W.J. op ’t Hof e.a., Disgenoten: 
short-title catalogue van Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael, Amstelveen 2007. 
Vgl. http://www.ssnr.nl/avondmaalsboekje (laatst geraadpleegd 21-11-2017).
226.  Van Psalm 51 zijn alleen de strofen 1-4 opgenomen, van Psalm 103 de strofen 1-6. Bij alle 
vier de liederen heeft de eerste strofe een melodie.
227.  Volgens Op ’t Hof, Disgenoten, 173, 176 waren de psalmen aanvankelijk bedoeld als 
bladvulling, reden waarom er volgens hem aan dit onderdeel geen gewicht toegekend hoeft te 
worden. Wordt daarom in Disgenoten, 137, in de beschrijving van de verschillende onderdelen 
van het avondmaalsboekje nummer 44 (Psalmen en gezangen) overgeslagen? 
228.  Zie Op ’t Hof, Disgenoten, 27 (catalogusnummer 12), 195. Ook nu zijn niet alle psalmen in hun 
geheel opgenomen, zo blijkt uit raadpleging van de uitgave: Psalm 32 (strofe 1-3), 42 (strofe 1-4), 95 
(strofe 4) en 103 (strofe 1-6) zijn gedeeltelijk afgedrukt. Nu hebben alle afgedrukte strofen een melodie.
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ook (gedeelten van) Psalm 111 en 116 afgedrukt.229 Naar alle waarschijn-
lijkheid worden deze avondmaalsboekjes met name in huiselijke kring 
gebruikt, ter voorbereiding op de viering van het avondmaal in de kerk 
of bij wijze van dankzegging en nabetrachting na afloop van de kerk-
dienst.230 Voor ons onderzoek is het van belang te noteren dat de LS en (in 
mindere mate) de LM in het laatste kwart van de zeventiende eeuw wor-
den gezongen rond de viering van het avondmaal. Voor de LS is dat een 
gegeven dat we al kennen uit de zestiende eeuw. Zowel in Straatsburg en 
Genève als in Londen wordt de LS bij het avondmaal gezongen.231

229.  Ik raadpleegde edities die in 1683, 1694, 1697, 1698 en 1700 in Amsterdam verschenen. Die 
hebben alle ook Psalm 111 (strofe 1-3) en 116. Zie Op ’t Hof, Disgenoten, 109 voor alle bewaard 
gebleven edities waarin de psalmen en lofzang(en) als onderdeel 44 van het avondmaalsboekje 
zijn opgenomen.
230.  Achter in een ongedateerd boekje (privébezit) wordt de rubriek aangeduid met ‘Eenige 
psalmen, die voor, en na ’t gebruik des. H. Avontmaals gemeenlijk gezongen werden’. Op ’t Hof, 
Disgenoten, 269vv. stelt dat naar zijn mening de boekjes nauwelijks in de kerk gebruikt zijn, 
maar veeleer een ‘domestiek’ gebruik gehad zullen hebben. Vgl. echter in dezelfde bundel de 
bijdrage van H.J. Postema over de bronnen van het avondmaalsboekje, die schrijft over ‘enkele 
Psalmen, die tijdens de avondmaalsdienst werden gezongen’. Zie Op ’t Hof, Disgenoten, 154. 
Postema onderbouwt die stelling echter niet.
231.  Zie boven vóór paragraaf IV.1.

Afbeelding IV.3.3.1.1: Titelpagina en geïllustreerde titelpagina van Het rechte gebruyck uit 1670.
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IV.3.3.2 Hergebruik melodieën 
Ook in dit tijdvak zijn er nogal wat dominees en dichters die nieuwe 
liederen en teksten maken. In hun bundels maken ze regelmatig gebruik 
van de melodieën van een paar gezangen van Dathenus.

Zo bijvoorbeeld in de uitgaven van de populaire predikant-dichter 
Willem Sluiter (1627-1673) uit Eibergen, in de Achterhoek. Zijn bundel 
Psalmen, lof-sangen, ende geestelike liedekens uit 1661,232 waarin hij 97 
liederen aanbiedt, is een succes. Nog tot in de negentiende eeuw wordt de 
uitgave herdrukt.233 Sluiter maakt in 1661 gebruik van een scala aan me-
lodieën, waaronder een aantal uit het psalmboek van Dathenus. Behalve 
een groot aantal psalmwijzen worden ook een paar melodieën van de lof-
zangen gebruikt: zijn LZ en LS gaan op de gebruikelijke melodie (de LM 
niet!), en er is een lied op de wijs van het GoH.234 Ook in zijn bundel 
Eibergsche sang-lust uit 1680,235 die 42 liederen telt, maakt Sluiter veel-
vuldig gebruik van psalm- en gezangmelodieën. Vier liederen moeten 
gezongen worden op de melodie van de TG, twee op die van de LM. In 
Sluiters bundel Gezangen van heilige en godvruchtige stoffe uit 1687236 
staan 170 liederen. Ook nu verwijst de predikant-dichter veelvuldig naar 
Dathenus’ kerkboek. Een groot aantal liederen kan op een psalmmelodie 
worden gezongen. Daarnaast wordt verwezen naar de TG, de LM, de LS, 
het GoH en de Hymne.237

Een andere veelgedrukte uitgave is de Dagelijcxsche huys-catechisa-
tie van Franciscus Ridderus (1620-1683), predikant te Rotterdam. Al in 
1652 moet de eerste druk zijn verschenen. In de vierde druk uit 1669238 
biedt Ridderus met het oog op de dagelijkse huisgodsdienst voor een 
hele maand 31 morgen-, middag- en avondoefeningen. Iedere ‘oefening’ 
wordt afgesloten met een zelfgemaakt lied op een bestaande melodie. In 
totaal gaat het dus om 93 liederen. Daarnaast zijn in 1669 in een aan-

232.  Psalmen Sluiter 1661.
233.  In latere edities wordt achter de psalmen en liederen ‘Het Hooge-lied Salomons op lees- en 
sang-mate gerijmt’ toegevoegd.  
234.  Vgl. Luth, Daer wert, 156, die in een uitgave van Sluiters liedboek uit 1731 ook melodie-
verwijzingen naar de TG en de LM vond.
235.  Eibergsche sang-lust Sluiter 1680.
236.  Gezangen Sluiter 1687. Dit is de vroegst bekende druk. Er zijn ook drukken uit 1717, 1730 
en 1739 bekend.
237.  Sluiter geeft bij de meeste liederen verschillende wijsaanwijzingen én een genoteerde 
melodie. Met name de TG en de Hymne worden vaak genoemd als mogelijke melodie.
238.  Dagelijkxsche huys-catechisatie: bestaende in morgen-oeffeningen, over de articulen des 
christelijcken geloofs. In middagh oeffeningen, over de plichten van een christelijck leven. Ende 
in avondt-oeffeningen, over de geschiedenissen der Heylige Schrifture. (...) t’Samen gestelt 
door Franciscus Ridderus (...). Als mede zijn hier achter by-gevoeght eenige gesanghen van D. 
Simon Simonides, vierde druk, Amsterdam, Michiel de Groot, 1669.
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hangsel (‘Proefken van Hemel-stoffen’) dertien liederen van de Haagse 
predikant Simon Simonides toegevoegd.239 In de populaire bundel staan 
dus 106 liederen, waarvan er één geen melodieverwijzing heeft. Kijken 
we naar de melodieën die Ridderus en Simonides gebruiken, dan komen 
die allemaal uit Dathenus’ kerkboek. In totaal zijn 32 psalmmelodieën 
gebruikt.240 Daarnaast kiezen Ridderus en Simonides voor twaalf liederen 
een gezangmelodie: van de TG (2 keer), de LM (5 keer), de LS (3 keer) en 
het GoH (2 keer). Maken we een top 6 van meest gebruikte melodieën in 
de bundel van Ridderus, dan gaat het om de volgende wijzen: Psalm 2 (10 
keer), Psalm 1 (8 keer), Psalm 103 (7 keer), Psalm 50 (6 keer), Psalm 24 (5 
keer) en de LM (5 keer). Het laatste gezang is van de lofzangen blijkbaar 
qua melodie het meest geliefd.

Populair is in deze periode ook de uitgave Christelyke gezangen van 
de Amsterdamse ziekenbezoeker Hendrik Uilenbroek. De eerste druk 
van deze bundel moet circa 1665 zijn verschenen. De oudste bewaard 
gebleven editie stamt uit 1669.241 Deze uitgave telt 77 liederen, waarvan 
er 57 op psalmmelodieën moet worden gezongen.242 Drie liederen gaan 
op gezangenmelodieën: die van de TG (2 keer) en het GoH. Kijken we 
naar de populairste melodieën uit Dathenus’ kerkboek, dan staat Psalm 
24 bovenaan, gevolgd door de Psalmen 42 en 89. Op de derde plaats staan 
de Psalmen 23, 28, 35, 50, 61, 65, 130 en de TG. Latere edities van de 
Christelyke gezangen worden uitgebreid met nog zeventien gezangen. 
Dan wordt ook de melodie van de LM eenmaal gebruikt.243

Een laatste voorbeeld is Het lust-hof der zielen, een verzamelbundel 
die de Hoornse notaris Claes Stapel in 1681 in Alkmaar publiceert en 

239.  In 1658 worden de liederen van Ridderus onder de titel Francisci Ridderi Huys-gesangen, 
gepast op sijn Huyscatechisatie afzonderlijk uitgegeven. Ook in deze uitgave zijn de dertien 
gezangen van Simon Simonides toegevoegd.
240.  Het gaat om de Psalmen 1 (8 keer), 2 (10), 6 (3), 8 (4), 9, 12 (2), 15 (2), 16 (3), 18 (2), 22, 
23 (3), 24 (5), 25, 32 (2), 33 (2), 39, 40 (4), 42 (2), 46, 50 (6), 51 (3), 57, 62, 65 (4), 68, 95, 100 (3), 
103 (7), 111, 116 (3), 119, 130 (4). Ik noteer dat de beide keren dat de wijs van Psalm 42 wordt 
gebruikt, het om een avondmaalslied gaat.
241.  Christelyke gezangen Uilenbroek 1669. Tot 1713 verschenen dertien drukken.
242.  Het betreft de Psalmen 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 22, 23 (2 keer), 24 (4), 28 (2), 31, 33, 34, 35 
(2), 36, 38, 40, 42 (3), 50 (2), 51, 61 (2), 65 (2), 66, 68, 74, 77, 8, 79, 80, 81, 89 (3), 90, 91, 97, 100, 
103, 104, 105, 130 (2), 146. Ik ga uit van de weergave van de Nederlandse Liederenbank.
243.  In de dertiende druk uit 1713 staan blijkens de Nederlandse Liederenbank 94 liederen. Uit 
Dathenus’ psalmboek zijn de volgende melodieën afkomstig: Psalm 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 22, 
23 (2 keer), 24 (4), 28 (2), 31, 33, 34, 35 (2), 36 (2), 38, 40, 42 (4), 50 (2), 51, 61 (2), 65 (5), 66, 68, 74 
(2), 77, 8, 79 (2), 80, 81, 89 (7), 90, 91 (2), 94, 97, 99, 100, 103 (2), 104, 105, 130 (2), 138, 146, TG 
(2), LM en GoH. Vgl. Luth, Daer wert, 155-156, die een editie van de Christelyke gezangen uit 
1678 raadpleegde. Zijn weergave van de gebruikte psalmmelodieën wijkt licht af van de mijne in 
de editie van 1713. Zo telt Luth tweemaal het GoH.
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waarin naast veel dopers repertoire ook gereformeerde liederen staan.244 
Van de 311 liederen moet een groot aantal op melodieën uit Dathenus’ 
kerkboek gezongen worden. Naast 31 psalmmelodieën gaat het om de TG 
(4 keer) en de LM (6 keer).245 De laatste melodie blijkt samen met die van 
Psalm 66 tot de populairste wijzen van Het lust-hof der zielen te behoren. 
De TG staat samen met Psalm 77 op de tweede plaats.

Uit de gegevens van de Nederlandse Liederenbank voor dit tijdvak246 
blijkt dat van de lofzangen de melodie van de TG met meer dan tach-
tig treffers het meest wordt gebruikt voor contrafacten. Meestal voor 
liederen met een geestelijke strekking, maar bijvoorbeeld ook voor een 
‘Victory-lied, over ’s Hertogenbosch’ in een geuzenliedboek uit 1663. De 
LM komt met meer dan zeventig treffers op de tweede plaats. Deze me-
lodie wordt tamelijk vaak voor wereldlijke liederen gebruikt, zoals voor 
het lied ‘Olinde, in de Tempel van Juno, wordt gezongen en gespeeldt’ in 
een toneelstuk uit 1651, of voor het lied over de ‘Onzichtb’re Venus zoon’ 
uit 1660. Ook de melodie van het GoH wordt meer dan veertig keer ge-
bruikt. Meestal voor geestelijke teksten, maar bijvoorbeeld ook voor een 
lied in een bundel uit 1684 waarin een strenge winter in Friesland wordt 
bezongen. De Hymne is met ruim dertig treffers het vierde lied waarvan 
de melodie vaak gebruikt wordt voor nieuwe liedteksten.

De LZ en de LS zijn qua melodie minder geliefd. De wijs van de laat-
ste wordt meer dan vijftien keer hergebruikt, vooral in de bundels van 
Willem Sluiter. De melodie van het eerste gezang wordt slechts twee 
keer benut, in beide gevallen opnieuw door Sluiter. De melodieën van het 
Symb, het GvdP, het GelUt en de maaltijdliederen worden in deze periode 
helemaal niet gebruikt. Naar de melodieën van het MG en het EigDav 
wordt niet verwezen omdat het hier psalmmelodieën betreft.

IV.3.4 Muzikale bewerkingen 
In deze periode zijn er organisten en anderen die psalmen en gezangen 
in een muzikale bewerking aanbieden: vocale zettingen of harmonisaties 
om op een toetsinstrument te spelen. Een aantal besteedt ook aandacht 
aan de gezangen van Dathenus.

In 1661 geeft de jurist Tjaert Sonnema zijn Basuin-klank uit, waarin hij 

244.  Het lust-hof der zielen Stapel 1681. De Nederlandse Liederenbank noemt ook edities uit 
1686, 1692 en 1726.
245.  De volgende melodieën uit Dathenus’ kerkboek zijn gebruikt: Psalm 4, 8, 9, 12, 15, 16 (2 
keer), 18, 23 (2), 24 (2), 25, 31 (2), 33, 34, 38, 40, 51 (2), 53, 65, 66 (6), 68 (2), 77 (4), 78 (3), 79, 84, 
91 (3), 100 (3), 103 (3), 119, 128, 130 (3), 146, TG (4) en LM (6x).
246.  Opnieuw zijn de herberijmingen van Dathenus’ liederen buiten beschouwing gelaten. De 
Nederlandse Liederenbank werd voor deze paragraaf geraadpleegd op 7 juni 2016.
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111 psalmen, lof- en feestgezangen en geestelijke liederen tweestemmig 
(een ‘boven-sangh’ en een ‘grond-stem’) aanbiedt.247 Het gaat om psal-
men en liederen uit de lutherse traditie, die (de gereformeerde?) Sonnema 
opnieuw in het Nederlands heeft berijmd.248 Bij de lof- en feestgezangen 
biedt Sonnema ook een aantal van Dathenus’ gezangen tweestemmig aan: 
nieuwe teksten op de bestaande melodie. Het betreft de TG, de drie lofzan-
gen, het GoH, het Symb, het GelUt, het GvdP en de Hymne.249

In de al eerder genoemde uitgave De eerste verssen van alle psalmen 
Davids die Jacob Hendricksz in 1662 in Enkhuizen uitbrengt, mogelijk 
met het oog op de orgelbegeleiding in de kerk, worden behalve de psal-
men ook zeven gezangen van een basstem voorzien: de TG, de drie lof-
zangen, het GoH, het GvdP en het GelUt.250

De Amsterdamse organist Jan Janszoon Backer brengt in 1677 een uit-
gave op de markt waarin hij het psalmboek van Dathenus tweestemmig 
(met ‘bovenzangh’ en bas) heeft bewerkt.251 Ook alle dertien gezangen die 
op dat moment in een aantal edities van Dathenus staan, krijgen een be-
handeling. Of Backer het huiselijk gebruik van de psalmen op het oog heeft 
of de kerkorganist een handreiking wil bieden, wordt niet duidelijk.252

In 1699 publiceert Claas Douwes, schoolmeester-organist in het Friese 
Tzum, een Grondig onderzoek van de toonen der muziek. In het hoofd-
stuk met compositievoorbeelden geeft hij regels voor het harmoniseren, 
die hij toepast op melodieën uit het psalmboek van Dathenus. Interessant 
voor ons onderzoek is dat hij driestemmige harmonisaties biedt van vijf 
psalmen (Psalm 9, 26, 93, 106 en 135) én van de LS.253

247.  Ik raadpleegde de herdruk uit 1662: Basuin-klank Sonnema 1662. Ook in 1664 kwam er nog 
een herdruk uit.
248.  Vgl. FH: Sonnema 1661, waar gesteld wordt dat het gaat om psalmen en liederen bestemd 
voor lutheranen. Vgl. echter W.J. Kooiman, Luther’s kerklied in de Nederlanden, Amsterdam 
1943, 184, die Sonnema’s bundel noemt als een illustratie van de aandacht van hervormde zijde 
voor lutherse liederen.
249.  Van de maaltijdliederen en het MG biedt Sonnema een variant op een lutherse melodie aan. 
Het EigDav ontbreekt.
250.  Zie paragraaf III.5.1. Volgens FH: Dath 1662a zijn genoemde zeven gezangen opgenomen. 
Rudolf Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
1572-1795 (= Mijn Werk op Internet, Deel Een), Hoofdstuk Acht: De Kerken I: Reformatorische 
Richtingen, digitaal: http://www.hum.uu.nl/medewerkers/r.a.rasch/Republiek/Republiek08-
Kerken1.pdf (laatst geraadpleegd 10-11-2016), 28 stelt dat de Enkhuizer uitgave de eerste 
psalmpublicatie is ‘die duidelijk op de orgelbegeleiding is gericht’.
251.  Psalmen Davids Backer 1677. Er verschenen herdrukken in 1684, 1700 en 1720. Vgl. Luth, 
Daer wert, 156, 234.
252.  Luth, Daer wert, 234 zegt dat Backer waarschijnlijk voor huiselijk gebruik schreef. Ook de 
notatie van het ritme zou kerkelijk gebruik onwaarschijnlijk maken. Rasch, Geschiedenis van de 
Muziek, 29 stelt echter dat Backer zijn uitgave ‘natuurlijk ook voor de kerkorganist’ maakte.
253.  Zie Luth, Daer wert, 234.
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IV.3.5 Het publieke domein 
Ook in dit tijdvak is er sprake van dat Dathenus’ lofzangen niet alleen in 
de kerk maar ook in het publieke leven gebruikt worden en te horen zijn. 
In aantal geschriften komen de gezangen ter sprake.

IV.3.5.1 Publieke muziek 
In een uitgebreide beschrijving uit 1667 van het versteken van de voor-
slagen op de ton van het carillon van de Nieuwe Kerk in Delft is te lezen 
dat de voorslag iedere maand veranderd moet worden, zodat er wat 
nieuws te horen is, 

zynde veel-tijdts wijsen van Psalmen ofte Lof-sangen, beginnende eerst enc-
kel en vervolgende in ’t gebroocken, somtijdts zyn het oock nieuwe airtjes of 
vermakelijcke Lietjes, na de speculatie en fantasie van de Meester streckt.254 

Vanaf de Delftse toren klinken dus zowel Dathenus’ psalmen en gezan-
gen als allerhande andere liedjes. 

In Alkmaar wordt vanaf 1688 bijgehouden welke muziek er elk uur, 
halfuur en kwartier vanaf de Waagtoren te horen is.255 De ton van het 
carillon wordt zo’n zes à acht keer per jaar verstoken, zodat steeds nieuwe 
liederen te horen zijn. Uit de lijst blijkt dat in de periode 1688-1727 op 
het hele uur behalve een scala aan liedjes ook het gezang ‘Heilig, salig 
Bethlehem’, de drie lofzangen, ‘en zeer veel psalmen’ klinken. Op het 
halfuur is onder andere vanaf 1695 het GoH (‘Vader ons’) en vanaf 1700 
de TG te horen. Tussen de ‘klokkendeunen’ die op het kwartier klinken, 
staat de Hymne, die vanaf 1694 gespeeld wordt.

IV.3.5.2 Geschriften 
In dit tijdvak komt in geschriften van theologen als Voetius en Koelman 
de verzameling gezangen in Dathenus’ kerkboek aan de orde. Ook ande-
ren schrijven over het gebruik van deze lofzangen. 

IV.3.5.2.1 Gisbertus Voetius 1663
We zagen al dat Gisbertus Voetius (1589-1676) in zijn Catechisatie 
over den catechismus der remonstranten uit 1641 ingaat op de gezan-

254.  Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom (...), 
ende wel insonderheyt de so menigvuldige kercken, kapellen, kloosteren, en andere kerckelijcke 
gestichten van outs aldaer geweest (...), door Dirck van Bleyswijck, Delft, Arnold Bon, 1667, 226.
255.  Zie H.C. Rogge, ‘Register der Klokkendeunen van den Alkmaarschen Waagtoren’, TVNNM 
5 (1897) 274-280. De lijst is te vinden op 276-280.
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gen van de remonstranten.256 In 
het eerste deel van zijn Politicae 
Ecclesiasticae uit 1663 reflecteert 
de Utrechtse theoloog opnieuw 
uitvoerig op het psalmgezang in 
de kerk.257 Daarbij komt ook een 
aantal lofzangen ter sprake. Zo 
wijst Voetius in het verband van 
de zogenoemde onderwijspsalmen 
(Psalmi didascalici) op het gebruik 
van de gezongen geloofsbelijdenis 
en de TG, die een functie hebben 
bij het memoriseren van deze tek-
sten.258 

Even verder werpt hij de vraag 
op of de liederen die in de kerk ge-
zongen worden allemaal geïnspi-
reerde teksten (goddelijk) moeten 
zijn, of dat kerkelijke gezangen 
ook van menselijke makelij mogen 

zijn.259 Zijn antwoord: de Reformatie heeft wél de gezangen afgeschaft 
die in strijd waren met de Schrift, maar nooit is vastgesteld dat er in de 
kerk alleen gezangen mogen worden gezongen die een directe goddelijke 
oorsprong hebben omdat ze in de Schrift staan.260 Als voorbeelden noemt 
hij de kerken in Duitsland, Bohemen, Moravië, Polen en Engeland, die 

256.  Zie paragraaf IV.2.5.2.3.
257.  Zie Gisberti Voetii (...) Politicae Ecclesiasticae, I, Amsterdam, Joannis van Waesberge, 
1663, 515-544: Liber II, Tractatus II, Sectio I, Caput II: ‘De Benedictionibus, Salutationibus, 
Doxologiis, & Cantu Ecclesiastico’. Een Nederlandse vertaling van dit gedeelte is er niet. Luth, 
Daer wert, 133-134 geeft een paar citaten.
258.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 526-527: ‘De dogmatis fidei & pietatis, quae nonnullis 
haut ita Cantui aptari posse videntur, vide Psal. 1. qui purè est didascalicus, & 110. 119. 
aliosque complures, qui ab Interpretibus distinctè dicuntur Psalmi didascalici. Adeo ut nihil 
alienum ab usu Scripturae fecerint, qui Symbolum, quod vocant, apostolicum, & Decalogum 
ad numeros & modulos redegerunt. Sic tamen illa ad excitandam intelligentiam & juvandam 
memoriam canenda meminerimus, ne confessionem fidei coram hominibus, & ad homines, 
aut propositionem Decalogi, ubi Deus loquitur hominibus, cum formâ & actu precationis 
confundamus, quâ Deo loquimur.’
259.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 527: ‘4. Quaest. An composita & stata Cantica in 
Ecclesiis decantanda, nulla alia debeant esse quam divina; an etiam admittenda quae sunt 
compositionis humanae.’
260.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 527: ‘Reformatio quidem abrogavit omnia Cantica, 
Scripturis in aliquo repugnantia: sed nullibi constitutum est, ut sola Cantica immediatè divina, 
quae in Scripturis exstant, in Ecclesiis canerentur.’

Afbeelding IV.3.5.2.1.1: Titelpagina van het 
eerste deel van Voetius’ Politicae Ecclesiasticae 
uit 1663.
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alle vanaf de zestiende eeuw behalve de psalmen allerlei andere hymnen 
en geestelijke liederen in gebruik hebben. 

In de Nederlanden ligt het iets anders, zegt Voetius, omdat hier in 
navolging van de Franse kerken wordt vastgehouden aan het vrijwel uit-
sluitend zingen van psalmen en Schriftgezangen. Toch is jarenlang in 
vespersamenkomsten de hymne Christe qui lux es et dies gezongen. Dat 
gezang raakt echter in de openbare eredienst langzamerhand in onbruik 
en het verdwijnt uit de psalmboeken, aldus Voetius. Aan het gebruik om 
met het gezang van Utenhove de samenkomst te beginnen, is wel vast-
gehouden, schrijft hij. Het lied (Voetius bedoelt het GvdP) wordt volgens 
hem ook in zijn tijd in veel kerken gezongen. Datzelfde kan, stelt Voetius, 
gezegd worden van de Nederlandse vertaling van de geloofsbelijdenis 
van Luther (hij bedoelt het GelUt).261 Niettemin hebben de Franse ker-
ken zo dicht mogelijk bij de Schrift willen blijven, aldus Voetius. En de 
Nederlandse kerken zijn hen in dat voetspoor gevolgd, getuige het feit 
dat de Haagse synode van 1586 alle gezangen die niet in de Schrift staan 
buitensluit.262

Volgens Voetius lopen de kerken in Frankrijk en Nederland echter het 
gevaar dat er weer allerlei menselijke gezangen die in strijd zijn met de 
Schrift hun intrede doen, net als onder het pausdom. Dat kwaad moet 
vermeden worden, en daarom is het beter niet allerlei liederen voor ge-
legenheden als het avondmaal, de bevestiging van predikanten of de ex-
communicatie van gemeenteleden op te nemen in het psalmboek.263 Hij 
herinnert daarbij aan wat er rond 1612 in de provincie Utrecht speelde, 

261.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 528: ‘Ecclesiae Belgica, quamvis Gallicas maximè hâc in 
parte imitatae, solis fere Psalmis & Canticis Scripturae inhaeserint, multis tamen annis alicubi 
Hymnum, Christe qui lux es & dies, in rhytmos Belgicos juxta Germanicum Lutheri transfusum 
in concionibus vespertinis cecinerunt: quo paulatim in cultu publico & in editionibus psalterii 
omisso, retentum fuit nihilominus canticum Johannis Wttenhoven concionibus premittendum; 
quod etiam hodie in multis Ecclesiis cantatur. Idem dicendum de paraphrastica explicatione 
Symboli (quod vocant) apostolici, ex metro Germanico Lutheri in Belgicum converso.’ 
262.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 528: ‘Fatendum tamen Ecclesias gallicas nihil numeris 
& modulis aptasse, nisi textus Scripturae; earumque vestigiis quam proximè institisse nostras 
Belgicas; exclusis per Statuta ecclesiastica aliis quibuscunque canticis. Sic enim habet artic. 62. 
Ordinis ecclesiast. Hagecomitis anno 1586. In Ecclesiis cantabuntur Psalmi Davidici, omissis 
Canticis qua in S. Scripturâ non reperiuntur.’
263.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 528: ‘Movit procul dubio Nostras & Gallicas Ecclesias, 
prolapsus ille ad cantum humanorum Hymnorum, Scripturis repugnantium, sub Papatu. 
Voluerunt ergo omnem occasionem mali evitare. Non defuerunt tamen, qui putarent, in 
Psalterio aliisque paucis canticis scripturariis, tot & tales formulas precationum, Hymnorum, 
deprecationum, confessionum, &c. non haberi, quae statui cuicunque Ecclesiarum sub novo 
testamento, & tractationi quarumcunque materiarum pro concione, adhaec celebrationi coenae 
dominicae, publici jejunii, Ministrorum confirmationi, excommunicationi, reconciliationi, &c. 
satis evidenter accommodari possint.’
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toen de remonstranten de bundel Hymni uitgaven. Dat gezangboek was 
volgens hem inhoudelijk geen succes en ook de invoering ervan kwam 
niet van de grond, omdat vrijwel niemand met de voorzanger meezong.264

Overigens voelt Voetius zich niet alleen aan de psalmen gebonden. 
Ook elders in de Bijbel staan gedeelten waarvan een lied gemaakt kan 
worden, zoals de liederen van Jesaja en Hizkia en de drie nieuwtesta-
mentische lofzangen. Zelfs met het lied Te Deum laudamus, dat op naam 
staat van Ambrosius en Augustinus, is niets mis, volgens Voetius. Want 
dat lied is vanwege z’n autoriteit door de hele kerk geaccepteerd, als we 
Jodocus Clichtoveus mogen geloven.265

Maar, zo vraagt Voetius verder, hoe zit het nu met de psalmen van 
David en de Schriftuurlijke en kerkelijke gezangen die we in onze ker-
ken zingen? Die worden zelfs aangeduid als heilige en goddelijke gezan-
gen (Cantica sacra ac divina), terwijl het toch parafrases en berijmingen 
zijn?266 Antwoord: Deze gezangen zijn weliswaar niet geïnspireerd zoals 
dat van de Schrift kan worden gezegd. Maar qua inhoud komen ze over-
een met de Heilige Schrift of zijn daar in ieder geval niet mee in tegen-
spraak.267

Even verderop komen de drie lofzangen nog even ter sprake. De vraag 
is of het in de Franse berijming niet vooral gaat om psalmen van Marot, 
in plaats van om psalmen van Christus. Maar het hele psalmboek gaat 

264.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 528: ‘In Conventu synodico Provinciae Ultrajectinae 
anno 1612. cum praevalerent dicti Remonstrantes, Decretum ut & aliis Canticis, extra Psalterium 
Belgicum hic uterentur: quales cum edidissent anno 1615. numero 58. & primum tentamen 
Cantus eorum in hâc Ecclesiâ fieret, plebe quamvis potiorem partem Remonstrantibus tunc sic 
satis assuetâ, non concinente praecentori, immo fastidiente atque aegre ferente hanc mutationem, 
coacti sunt desistere. Quod ad ipsam fabricam Hymnorum, luxurians, affectata, & subinde 
inepta, immo haut satis theologica ac tuta poësis, sacris ecclesiasticis & populi aedificationi vix 
conveniebat.’
265.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 531: ‘Non tamen negandum, quin orationi prosae ab 
omni metricâ aut rhytmicâ poësi solutae, Cantus aptari possit. Ita praeit Spiritus S. in Canticis 
Isaia, Hiskia, Habacuc, &c. & Zacharia, Maria, Simeonis; & secuti sunt Ambrosius & 
Augustinus in celebri illo Cantico, Te Deum Laudamus: in quo nec quantitatis, nec numeri, in 
syllabis, vocibus, lineis, nec rhytmi ulla ratio. Quod tamen ab universali Ecclesiâ receptum, cum 
tantâ autoritate &c. si fides habenda Clichtoveo Lib. 2. Elucidatorii in Principio.’ Waarschijnlijk 
verwijst Voetius naar het werk Elucidatorium Ecclesiasticum van de rooms-katholieke theoloog 
Josse van Clichtove (Jodocus Clichtoveus) uit 1516.
266.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 532: ‘2. Quaest. An Psalmi Davidis, aliaque Cantica 
scripturaria, & ecclesiastica in Ecclesiis nostris cantari solita, sint & dici possint Cantica sacra ac 
divina, quamvis paraphrasi poëtica seu rhytmico-metricâ explioentur?’
267.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 532: ‘Resp. Indubium est sacra dici debere; ab objecto 
scil. [scilicet] & materiâ sacrâ. Divina etiam dici possunt, non uti ipsa Scriptura theopneustos 
[in het Grieks] per infallibiles amanuenses Prophetas & Apostolos scripta; sed ob rem & phrasin 
cum sacrâ scripturâ convenientem, aut ex eâ desumtam, saltem nusquam eidem repugnantem.’ 
Vervolgens noemt hij Psalm 8 van Dathenus als voorbeeld dat vanwege rijm en metrum 
aanvullingen gemaakt moeten worden.
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toch over Christus? werpt Voetius tegen. Met name de Psalmen 2, 16, 22, 
45, 68, 72, 110 en 118. Die vraag wordt toch ook niet gesteld bij de LZ, de 
LM en de LS? aldus Voetius. Een dichterlijke en muzikale parafrase van 
de Schrift die niet met die Schrift strijdt, is toch niet hetzelfde als het los-
laten van de psalmen van David en de tekst van de Schrift? Integendeel, 
door zo’n weergave wordt de Schrift juist uitgelegd en versterkt.268

Met opzet heb ik Voetius uitvoerig aan het woord gelaten. Hij is in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw een invloedrijk theoloog, die een 
groot stempel drukt op de gereformeerde orthodoxie. Uit zijn betoog 
wordt enerzijds duidelijk met welke kerkelijke gezangen Voetius in zijn 
tijd bekend is: de TG, de drie lofzangen, het GvdP en het GelUt. Opvallend 
is dat het GoH en het Symb ontbreken. Interessant is dat Voetius weet 
van het vroegere gebruik om de Hymne tijdens doordeweekse avond-
diensten te zingen. Het lijkt echter in zijn tijd niet meer voor te komen.269 
Anderzijds laat dit betoog zien dat ook Voetius scherp onderscheidt tus-
sen de psalmen en de heilige, zelfs goddelijke gezangen aan de ene kant, 
en liederen als die in de bundel Hymni aan de andere kant. De gezangen 
van Dathenus, ook wel aangeduid als kerkelijke gezangen,270 zijn ofwel 
Schriftberijmingen, of ze zijn niet met de Schrift in tegenspraak. Daarom 
kunnen ze worden aangeduid als heilige gezangen.271

IV.3.5.2.2 Jacobus Koelman 1678 
Een opmerkelijk en tamelijk uniek kritisch geluid komt van de orthodoxe 
predikant Jacobus Koelman, die in 1674 door de Staten-Generaal uit zijn 
ambt wordt gezet wegens zijn negatieve uitlatingen over de overheid en 
de kerkorde. Vier jaar later beschrijft hij in De pointen van nodige refor-
matie allerlei zaken in de kerk waar hij het niet mee eens is en die volgens 
hem moeten veranderen.272 Ook op het punt van het zingen – publiek en 

268.  Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 533: ‘An non totum Psalterium est Christi, quod à 
spiritu Christi dictatum est? Praeterea an Psalmi 2. 16. 22. 45. 68. 72. 110. 118. qui specialiter 
de Christo loquuntur, non sunt Psalmi Christi? Idem quaero de Hymno Zachariae, Mariae, 
Simeonis? An paraphrasis poëtica & rhytmica Scripturis conformis, aut ei non repugnans, 
negat ac tollit Psalmos Davidis & textum Scripturae? an potius ponit, includit, exponit, illustrat, 
confirmat?’ Ook verderop (539) stelt Voetius de psalmen op één lijn met de drie lofzangen: ‘Si 
hoc rectum, si ad devotionis promotionem; quid tam absurdi committit ecclesia nostra, canendo 
psalmos Davidis, hymnos Zacharie, Mariae, Simeonis, &c?’
269.  Dat de Hymne ook niet meer in de psalmboeken zou zijn opgenomen in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw, komt niet overeen met wat in het vorige hoofdstuk naar voren is gebracht.
270.  Vgl. ook Voetius, Politicae Ecclesiasticae, I, 543: ‘4. Quaest. Quo loco Psalmi & Hymni 
ecclesiastici canendi?’
271.  Vgl. Luth, Daer wert, 134, die stelt dat Voetius’ betoog ‘niet vrij van tegenstrijdigheid’ is.
272.  De pointen van nodige reformatie, omtrent de kerk, en kerkelijke, en belijders der 
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privé in de huizen – valt er volgens hem het nodige te verbeteren.273 Zo 
signaleert hij dat in verschillende grote steden, tegen de uitspraken van 
de zestiende-eeuwse synodes in, tijdens en rond de eredienst het orgel 
wordt gebruikt: vóór de dienst, en tijdens het zingen in de dienst. En na 
afloop begint de organist weer: hij ‘speelt den toon van een Psalm ofte 
Liedeken, ofte ydel gezang, tot verlustiging van die present zijn, of noch 
wat in de Kerk blijven’.274 

Vervolgens gaat hij uitgebreid in op het zingen in de kerk. Niet alleen 
hekelt hij het feit dat nog steeds de gebrekkige berijming van Dathenus 
in zwang is, ook ageert hij tegen het gebruik dat behalve de psalmen ook 
andere gezangen worden gezongen. Daarbij noemt hij de TG, het GoH, 
de twee geloofsbelijdenissen, het GvdP en de Hymne: 

Men zingt ook in onse Kerken behalven de Psalmen Davids, de Tien Geboden, 
’t Gebedt des Heeren, het Symbolum Apostolorum, ofte de Artikelen des 
Christelijken Geloofs; tot Dordrecht zingtmen ’t heele Jaer door, in alle de 
Kerken, voor de Predikatie des Rustdags ’s morgens, niets anders dan de 
Artikelen des Geloofs, (men kan licht denken, hoe weynig zulks gesegent 
is, als zijnde een enkel menschelijke vondt, in plaets van Gods eygen instel-
ling;) en in zommige plaetsen, gelijk tot Groeningen, en tot Leeuwaerden in 
Vrieslandt, en elders singtmen een Gebedt voor de Predikatie, gemaekt door 
Jan Uyttenhove; naemlijk zo ras de Predikant ophoudt van ’t Publijke Gebedt, 
eer hy zijn text leest: want de Kerkenordening van ’t jaar 1619. Art. 68. zegt,  
’t gesang, O Godt die onsen Vader bist, wordt in de vryheydt der Kerken 
gestelt, het zelve te gebruyken, of na te laaten; en zo placht, zegt Voetius, veele 
jaeren ergens gezongen te worden te worden in de Avondt-predikatien, dat 
Avondt-gebedt, Christe, die du bist dach en licht; (...).275

Koelman kent dus de situatie dat in Dordrecht, in alle kerken, op zon-
dagmorgen vóór de ‘Predikatie’ alleen maar het GelUt gezongen wordt: 
een menselijke uitvinding, volgens hem. Ook weet hij van het gebruik 
in onder andere Groningen en Friesland om voorafgaand aan tekstlezing 
en preek het GvdP te zingen. Als het gaat om de Hymne, die tijdens de 
avondpreken wordt gezongen, verwijst hij naar wat we bij Voetius zagen.

Gereformeerde Kerke van Nederlandt. Beschreven in een brief aan een vrient, door 
Christophilus Eubulus [= Jacobus Koelman], Vlissingen, 1678.
273.  Koelman, De pointen, 186-194: ‘Ten Twaalfden, omtrent het zingen publijklijk en privatelijk 
in de huysen, vallen dese dingen in opmerking tot verbetering.’
274.  Koelman, De pointen, 187.
275.  Koelman, De pointen, 188.
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Elders in zijn geschrift heeft Koelman zich uitgesproken tegen het gebruik 
van formuliergebeden in de kerk. Het zingen van de lofzangen van 
Dathenus – hier aangeduid als ‘Formulier-gezangen’ – is wat hem betreft 
van dezelfde orde. Van dat gebruik valt evenmin zegen te verwachten:

(...) maer gelijk men Formulier-gebeden, van menschen voor geschreven, niet 
zoude gebruycken, zo dunkt my, datmen also seer menschelijke Formulier-
gezangen zoude nalaeten; wy hebben gezangen, die door een onfeylbaere Geest 
zijn ingegeven, en voorgeschreven, ende belast te gebruyken, die gebruykende 
en zingende mogen wy in geloove vruchten verwachten, gelijk wy die ook 
genieten, maer van gezangen door een private Geest ingegeven, en voorge-
schreven te gebruyken in de publijke Kerk-gezangen, meugen wy sulken zo 
niet te gemoet zien, gelijk het ook wel blijkt, hoe vleeschelijk de menschen daer 
ontrent zijn: Godt is’er af, en ’t volk heeft meer lust in haer Zang-gebet voor de 
Predikatie, dan in haer solemneel Gebedt met de Leeraer even gedaen.276 

Opmerkelijk is dat Koelman hier een scherp onderscheid maakt tussen de 
psalmen, die door de onfeilbare Geest zijn geïnspireerd, en de gezangen 
die door ‘een private Geest’ zijn ingegeven. Niet alleen vrije liederen als 
het GvdP en de Hymne zijn volgens hem onbruikbaar, ook de geloofs-
artikelen en zelfs de TG en het GoH moeten het, met een beroep op de 
uitspraak van de synode van Den Haag uit 1586, ontgelden:

Ook heeft de Kerkenordening gestelt in’t Nationale Synode van ’t jaar 1586. 
tot ’s Graavenhaag dezen 62. art. In de Kerken zullen de Psalmen Davids 
gesongen worden, nalaatende de gesangen, die in de H. Schriftuur niet gevon-
den worden. Dan is het ook onbetaemlijk, datmen de Artikelen des Geloofs 
onder ons zingt, dewelke ook geen liedt zijn, dat in de Schriftuur te vinden 
is, ’t is van menschen gemaekt, en niet van den H. Geest ingegeven; en wat ’t 
Vader-ons, en Tien Geboden belangt; die en zijn noyt tot dien eynde, maer tot 
een heel ander eynde van den H. Geest gegeven, en wy en zouden de zelve van 
haer eygen eynde niet verkeeren; ’t Vader-Ons is geen stoffe van ons gezang, 
noch zo voorgeschreven, maer ’t is een patroon, waer na wy onse gebeden 
moeten maeken; de Tien Geboden zijn de Wet, die ons van Godt gegeven is, 
daer-in spreekt Godt de Heere ons aen, maer in de gezangen spreeken wy 
Godt aen; zo wordt dan de natuer desselfs omgekeert, als wy’er een stoffe van 
gezang van maeken, dat is, als wy’er lof en dankzegging van maeken.277

276.  Koelman, De pointen, 188-189.
277.  Koelman, De pointen, 189.
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Ik heb Koelman met opzet uitvoerig aan het woord gelaten, omdat dit 
een opvallend en uniek geluid is, dat zelfs de richtlijn van de synode van 
Dordrecht uit 1619 onder kritiek stelt en ook – als het gaat om het zin-
gen van de TG en de geloofsbelijdenis – een gebruik afwijst dat al sinds 
Calvijn in de calvinistische traditie in zwang is. Opmerkelijk is overigens 
dat Koelman de drie lofzangen niet noemt. Die zullen, omdat het net 
als bij de psalmen om berijmde Schriftgedeelten gaat die bedoeld zijn 
om te zingen, buiten zijn kritiek vallen. De maaltijdliederen, het MG en 
het EigDav noemt Koelman evenmin. Blijkbaar is hem geen kerkelijk 
gebruik van deze liederen bekend.

IV.3.5.2.3 Heinrich Ludolf Benthem 1698 
In 1698 publiceert de lutherse theoloog en superintendent Heinrich 
Ludolf Benthem (1661-1723) uit Duitsland een boek waarin hij verslag 
doet van zijn reis naar de Nederlanden.278 In hoofdstuk 11 beschrijft hij 
ook de eredienst zoals de gereformeerden die houden.279 Hij meldt dat 
ze tijdens de kerkdienst de 150 psalmen zingen, en daarnaast ook de 
TG, de drie cantica, de Apostolische Geloofsbelijdenis, het GoH, ‘Wir 
glauben all’ van Luther in de vertaling van Utenhove en de Hymne.280 
Dan is er ook nog het GvdP, dat volgens Benthem veelvuldig gebruikt 
wordt. De Duitser concludeert dat het gezangboek van de Nederlandse 
gereformeerden afwijkt van dat van de Franse gereformeerden. De 
laatsten hebben alleen Bijbelteksten op muziek, de eersten echter ook 
andere teksten. Volgens Benthem is dat overigens in strijd met wat de 
Nederlandse gereformeerden zelf op hun synodes in 1586 en 1619 heb-
ben afgesproken.281 

278.  Henrich Ludolff Benthems P. C. und S. Holländischer Kirch- und Schulen-Staat, 2 delen, 
Frankfurt/Leipzig, Nicolaus Förster, 1698. Het verslag is gericht aan keurvorst Frederik I van 
Brandenburg en hertog van Pruisen. Eerder had Benthem al een dergelijke reis naar Engeland 
gemaakt, waarover hij in 1694 een publicatie uitbracht. Met zijn reizen wilde hij de staat van de 
gereformeerde kerken en scholen in andere landen opmaken.
279.  Benthem, Holländischer Kirch- und Schulen-Staat, 311-343: ‘Von der Reformirten 
Niederländer Singen und Beten beym öffentlichen Gottesdienst.’
280.  Benthem, Holländischer Kirch- und Schulen-Staat, 316. Volgens Benthem was Utenhove, 
van wie hij overigens ten onrechte stelt dat hij in Londen predikant voor de Nederlandse 
vluchtelingen was, ook de vertaler van de Hymne, die hij aan Luther toeschrijft.
281.  Benthem, Holländischer Kirch- und Schulen-Staat, 316-317: ‘Dasz also das Gesangbuch 
der Reformirten Niederländer von dem Frantzösischem darin unterschieden, dasz dieses nichts 
als Texte der H. Schrift in Gesänge gebracht; jenes aber obgedachte [=boven gemelde] Andachten 
noch hinzu gethan hat, welches denn scheinet wider den LXII. Articul der im Graven-Hage 
MDLXXXVI. gemachten Kirchen-Ordnung zu seyn; welche Satzung hernach MDCXIX auff dem 
Synodo zu Dort wiederhohlet worden; doch also, dasz das Abendlied, Christe die du bist dagh en 
licht, gantz ausgeschlossen; das ander aber: O Godt die onse vader bist, der Kirchen frey gegeben 
worden, zubehalten oder abzuschaffen.’
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Bekijken we de gezangen die Benthem noemt, dan ontbreken de maal-
tijdliederen, het MG en het EigDav, die rond 1700 in veel uitgaven van 
Dathenus’ psalmboek opgenomen zijn. De negen gezangen die hij wél 
noemt worden in die tijd op de plaatsen waar Benthem is geweest dus 
blijkbaar allemaal gezongen. 

IV.3.6 Balans 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt er in kerkelijke ver-
gaderingen niet veel meer gesproken over de gezangen van Dathenus. 
Opmerkelijk is dat er nergens kritiek klinkt op het toevoegen van het 
MG en het EigDav aan de collectie in Dathenus’ psalmboek.

Herberijmers, die regelmatig spreken van ‘heilige gezangen’, zetten 
zich vooral aan de zes officieel toegestane gezangen, waarbij er qua ge-
loofsbelijdenis een voorkeur is voor het GelUt. In mindere mate is er 
behoefte aan een nieuwe variant van het GvdP en de Hymne. De maal-
tijdliederen worden maar sporadisch ‘behandeld’, het MG en het EigDav 
helemaal niet. Dat ligt anders in een Maleise uitgave, waarin juist extra 
aandacht is voor het EigDav.

Als er gezangen uit Dathenus’ psalmboek in andere bundels worden 
overgenomen, bijvoorbeeld door de doopsgezinden, dan zijn dat met 
name de drie lofzangen, de TG, het GoH en (in mindere mate) het GvdP. 
Drie gezangen krijgen een specifieke kleur doordat ze te midden van een 
specifieke collectie voorkomen: het GoH wordt als huwelijkslied opge-
voerd, de LS en (in mindere mate) de LM worden in verband gebracht 
met het avondmaal. Bij het hergebruiken van gezangmelodieën blijkt op-
nieuw de populariteit van de wijzen van de TG en de LM. 

Ook in de muziekcultuur en in het publieke domein spelen de gezan-
gen een rol: componisten maken bewerkingen van een aantal lofzangen 
van Dathenus, Backer zelfs van alle dertien, en in ieder geval in Alkmaar 
speelt de beiaardier de melodieën van ten minste de drie lofzangen, de 
TG, het GoH en de Hymne. 

Een theoloog als Voetius spreekt zich in deze periode uitvoerig uit over 
de keus vóór Dathenus’ gezangen, die heilig en goddelijk zijn, en tégen 
allerlei menselijke gezangen. Koelman is zelfs kritisch over de officieel 
toegestane gezangen, die hij als niet door de Geest ingegeven wegzet. 
Het verslag van de Duitser Benthem laat zien dat aan het eind van de 
zeventiende eeuw blijkbaar negen van de dertien liederen uit Dathenus’ 
psalmboek worden gezongen in de kerk; de maaltijdliederen en de nieuw 
toegevoegde gezangen worden op dat moment waarschijnlijk (nog) niet 
gebruikt.



285

IV. De receptie van Dathenus’ lofzangen in kerk en maatschappij tussen 1566 en 1773

IV.4 De periode 1700-1773
Ook in de achttiende eeuw komen de gezangen van Dathenus op kerke-
lijke vergaderingen nauwelijks meer ter sprake. Wel worden er nog de 
nodige herberijmingen en vertalingen gemaakt. Er verschijnen nu ook 
koraalboeken voor de kerkorganist, die licht werpen op hoe er in deze 
periode wordt omgegaan met de collectie gezangen in Dathenus’ kerk-
boek. Een paar auteurs brengen de lofzangen ter sprake.

IV.4.1 Kerkelijke besluiten en gebruiken
Kerkelijke vergaderingen in de achttiende eeuw spreken regelmatig over 
het zingen in de kerk; meestal gaat het dan over de psalmberijming van 
Dathenus, die naar het oordeel van velen nodig toe is aan vervanging. 
We hebben gezien dat dit onderwerp aan het eind van de zeventiende en 
het begin van de achttiende eeuw in Groningen en Friesland al regelma-
tig ter sprake komt.282 Na 1750 komt de kwestie in alle hevigheid terug 
als de Zuid-Hollandse synodes hun ontevredenheid over Dathenus’ 
berijming kenbaar maken, een ontevredenheid die door andere synodes 
wordt gedeeld. Als de Staten-Generaal in 1762 groen licht geven voor 
het verbeteren of vervangen van Dathenus’ psalmboek, komt de kwes-
tie in een stroomversnelling. Uiteindelijk wordt in 1773 de zogenoemde 
Staatsberijming vervaardigd.283 Voor zover ik heb kunnen nagaan, wordt 
er bij al deze discussies niet gesproken over de gezangen in Dathenus’ 
berijming.

Op regionaal en lokaal niveau is er in de periode na 1700 hier en daar 
wel sprake van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus.

IV.4.1.1 Drenthe
We hebben gezien dat het landschap Drenthe in 1638 een kerkorde krijgt 
waarin ook de kerkzang is omschreven. Behalve de 150 psalmen worden 
zeven gezangen van Dathenus bij name genoemd. Daarnaast worden 
de kerken vrijgelaten ‘sommige geestlicke gesangen’ die in sommige 
gemeenten op de feestdagen worden gezongen al dan niet te gebruiken.284 
In 1730 verschijnt er een revisie van deze Drentse kerkorde, waarin aller-
lei aanpassingen die sinds 1638 door synodes zijn gemaakt zijn doorge-
voerd.285 Opnieuw is een artikel gewijd aan de kerkzang:

282.  Zie paragraaf IV.3.1.
283.  Zie paragraaf V.1.
284.  Zie paragraaf IV.2.1.3.1.
285.  Zie J.S. Magnin, Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe, Groningen 1855, 232-
233. Zie voor de kerkorde van 1730 de afdeling bijlagen, 114-141 (bijlage 30).
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In de Kerken dezer Landschap zullen gezongen worden de 150 Psalmen, de 
Tien Geboden, het Gebed des Heeren, de Artikelen des Geloofs, de Lofzangen 
Mariae, Zachariae, en Simeonis, en het Gezang: o God die onze Vader &c.286

Vergelijken we deze nieuwe tekst met die van bijna een eeuw eerder, dan 
blijkt dat nog steeds zeven gezangen van Dathenus bij name genoemd 
worden. Anders dan in de Dordtse Kerkorde van 1619 wordt bij het GvdP 
niet gezegd dat het gebruik van dit gezang aan de afzonderlijke gemeen-
tes wordt overgelaten. Blijkbaar hoort dit gezang er in Drenthe helemaal 
bij. Wél is nu de zinsnede over het zingen van ‘sommige geestlicke gesan-
gen’ op feestdagen verdwenen. Wil Drenthe zich toch conformeren aan 
de richtlijnen van de Dordtse Kerkorde?287

IV.4.1.2 Groningen
In de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt in de Martinikerk in 
Groningen het gebruik om voorafgaand aan het avondmaal het lutherse 
lied ‘O Lam Godes onschuldich’ te zingen, afgeschaft, zo zagen we.288 
Voortaan klinkt rond het avondmaal Psalm 23. Korte tijd later is er sprake 
van dat tijdens avondmaalsdiensten behalve Psalm 23 ook de Psalmen 51, 
103, 111 en 116 en ‘’t gebed onzes Heeren Jesu Christi’ worden gebruikt. 
Voor de zeventiende eeuw is dit gebruik vanuit de bronnen niet te bewij-
zen, voor de achttiende eeuw is het echter wel gedocumenteerd. Al in 
een bron uit 1730 moeten deze zes liederen als avondmaalsgezangen zijn 
afgedrukt.289 In een uitgave uit 1764 trof ik ze eveneens aan. Het gaat 
om een boekje waarin allerlei teksten voor de christelijke feestdagen zijn 
opgenomen.290 Als apart katern zijn ‘De psalmen en lofsangen zoo voor 
als na het H. Avondmaal’ opgenomen.291 Het gaat inderdaad om – in deze 

286.  Magnin, Overzigt, bijlagen, 136 (artikel 71).
287.  Vgl. Luth, Daer wert, 143-144: ‘Men hield zich nu blijkbaar aan de Dordtse kerkorde.’ Luth 
duidt de wijziging in de Drentse kerkorde als een verandering in heel het noorden van Nederland.
288.  Zie hoofdstuk IV.3.1
289.  Zie Van der Veen, ‘Het koor van de Martinikerk’, 25. Ik heb de uitgave die Van der Veen 
noemt niet kunnen vinden.
290.  De historie van des Heeren Jezus Christus geboorte, besnydenis, lyden en sterven, 
opstandinge, hemelvaart, en uitstortinge des Heiligen Geestes op het Pinxterfeest, welke 
jaarlyks wordt verklaart en toegeëigent aan de gereformeerde gemeente van de Here Jezus 
Christus in Groningen, nevens de vraagstukken, die na de belydenis en proefpredikatien 
de gemeente ter beantwoordinge worden voorgestelt; het formulier des avondmaals; ende 
psalmen, die men gewoon is ten tyde des avondmaals in die gemeente te zingen; als mede het 
register der heeren predikanten tot op deze tydt toe, Groningen, Jacob Bolt, 1764.
291.  Opvallend is dat de titel van het boekje alleen ‘Psalmen’ noemt. Afgaande op de 
beschrijving die Van der Veen, ‘Het koor van de Martinikerk’, 25 van zijn bron uit 1730 geeft, 
was er toen wel sprake van ‘lofzangen’ op de titelpagina van de uitgave.
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volgorde – Psalm 23, ‘’t Gebed onzes Heeren Jesu Christi’ en de Psalmen 
51, 103, 111 en 116. Ze zijn alle in de versie van Dathenus compleet opge-
nomen, alle strofen voorzien van melodie. Helaas wordt niet duidelijk 
gemaakt welke liederen vóór en welke liederen ná het avondmaal moeten 
klinken. 

Interessant is dat de Psalmen 23, 51, 103, 116 én het ‘Onze Vader’ ook 
voorkomen op een oud psalmbord dat zich in de kerk van het Groningse 

Afbeelding IV.4.1.2.1: Het psalmbord in de kerk van Leegkerk.
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dorp Leegkerk bevindt.292 Het bord hangt in het koor van de kerk, de plek 
waar in de achttiende eeuw in veel kerken het avondmaal wordt gevierd. 
Het gaat bij deze psalmen en gezangen daarom zeer waarschijnlijk om 
de liederen die in die periode een vaste plaats hebben tijdens de viering 
van het avondmaal. In Leegkerk staan dus – met uitzondering van Psalm 
111 – dezelfde liederen op het psalmbord als die in de achttiende eeuw 
in de Groningse Martinikerk bij het avondmaal worden gezongen. Nu 
is het psalmbord in Leegkerk niet gedateerd, maar waarschijnlijk stamt 
het eveneens uit de achttiende eeuw.293 In dat geval laat het psalmbord 
zien dat de zangpraktijk rond het avondmaal zoals die in de Groningse 
Martinikerk gestalte krijgt, ook in de Ommelanden voorkomt.

Opvallend is nog de volgorde van de liederen op het psalmbord.294 Het 
‘Onze Vader’ staat bovenaan, gevolgd door de Psalmen 23, 51, 103 en 116. 
Vergelijken we dat met de gegevens over de Groningse Martinikerk, dan 
komt de volgorde grotendeels overeen. In Leegkerk is het GoH echter 
vóór Psalm 23 gezet. Mogen we daaruit concluderen dat in Leegkerk in de 
achttiende eeuw het GoH een prominente plaats heeft tijdens de viering 
van het avondmaal?295 

IV.4.1.3 Orden van teksten
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er in de zestiende eeuw 
in het psalmboek van Dathenus vaak een register wordt opgenomen 
waarin is aangegeven op welke (liturgische) momenten welke psalmen te 
gebruiken zijn.296 Dat register komt in de achttiende eeuw niet vaak meer 
voor, maar een enkele keer wordt het toch nog opgenomen. Opvallend is 
dat de gezangen van Dathenus daarin nog steeds geen rol spelen.297 

Nu verschijnen er in de achttiende eeuw ook uitgaven waarin voor 
de verschillende feest- en vierdagen teksten worden aangeboden waar-

292.  Zie J.R. Luth, ‘Een bijzonder psalmbord in de kerk van Leegkerk’, Groninger Kerken 6/3 
(1989) 85-87.
293.  Volgens Luth dateert het psalmbord vermoedelijk uit de tweede helft van de achttiende 
eeuw. Ook Reint Wobbes, bestuurslid van de kerk in Leegkerk, denkt gezien het schrift waarmee 
de psalmen zijn geschreven aan de achttiende eeuw (schriftelijke mededeling 27-4-2016).
294.  Zie de afbeelding van het psalmbord bij Luth, ‘Een bijzonder psalmbord’, 85.
295.  Wat betreft de combinatie van het GoH en het avondmaal: Luth, ‘Een bijzonder psalmbord’, 
86 schrijft dat het Onze Vader een plaats had ‘in het avondmaalsformulier dat eeuwen lang in 
ons land in gebruik is geweest, en wel vóór de uitdeling en communie’. Dat klopt in zoverre dat 
de tekst van het Onze Vader in het gebed vóór de uitdeling wordt geciteerd. Het gaat daar echter 
niet om het berijmde GoH, waar het bij het psalmbord in Leegkerk duidelijk wel om gaat.
296.  Zie paragraaf III.1.1.
297.  Ik trof het ‘Register, by het welcke de Christen Kercke, ofte yegelick persoon bysonder, sal 
weten te vinden (na de bequaemheyt ofte gelegentheyt des selven) het waerachtigh gebruyck der 
Psalmen’ bijvoorbeeld aan in de edities Dathenus 1713a en 1746b.  
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over het in de kerk op die mo-
menten moet gaan. Van deze zo-
genoemde ‘Ordre der texten waar 
uit jaarlyks op de feestdagen (...) 
gepredikt wordt’ zijn uitgaven be-
kend voor steden als Enkhuizen, 
Den Haag, Gouda, Leeuwarden, 
Leiden, Schoonhoven, Dordrecht, 
Nijmegen en Amsterdam.298 
Sommige van deze tekstboekjes 
geven bij elke feestdag behalve 
de tekst waarover gepreekt moet 
worden ook een bijpassende psalm. 
Interessant voor ons onderzoek is 
de vraag of bijvoorbeeld de drie 
lofzangen, die in later tijd veelvul-
dig rond de kerstdagen gezongen 
worden, ook in de achttiende eeuw 
voor gebruik op deze feestdagen 
worden voorgeschreven.

Illustratief is de ‘Ordre der 
texten’ die voor de kerken in Den 

Haag wordt gepubliceerd: de eerste druk in 1738, de vierde druk in 
1770.299 De nadruk ligt in deze uitgave op de passietijd, waarvoor maar 
liefst 42 teksten worden aangeboden. Kerst (4 teksten), Nieuwjaar (2), 
Pasen (5), Hemelvaart (2) en Pinksteren (4) zijn aanmerkelijk minder 
bedeeld. Voor elke gelegenheid wordt ook een psalm of een deel van een 
psalm (een zogenoemde pauze) aangegeven. Voor de vier kerstdiensten 
staan bijvoorbeeld de Psalmen 98, 105, 148 en 34 genoteerd, terwijl voor 
de beide nieuwjaarsdiensten de Psalmen 118 en 90 zijn voorgeschreven. 
Geen gezangen van Dathenus dus. Nu is de ‘Ordre’ voor Den Haag tame-
lijk uniek; de meeste andere ‘orden van teksten’ schrijven bij de feeststof-
fen geen psalmen voor.300 Wel wordt het beeld bevestigd door een hand-
geschreven ‘Ordre’ in een psalmboek dat rond 1730 in Middelburg en 

298.  Voor de periode 1700-1773 leverde de zoekopdracht ‘Ordre der texten’ in de database 
PiCarta 24 treffers op (geraadpleegd op 14-6-2016).
299.  Ordre der texten waar uit jaarlyks op de feestdagen mitsgaders in de zeven weeken voor 
Paaschen (...) gepredikt wordt in de Nederduitsche kercken der christelyke gemeinte van ’s 
Graavenhaage (...), vierde druk, Den Haag, Cornelis van Zanten, z.j. [1770].
300.  Ik raadpleegde edities van een ‘Ordre der texten’ voor Gouda (1724), Utrecht (1763 en 1776), 
Arnhem (1779) en Kampen (1786) die alle geen psalmen geven.

Afbeelding IV.4.1.3.1: Orde van teksten voor 
Den Haag van rond 1750.
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Vlissingen verschijnt: in die lijst komen de gezangen van Dathenus even-
min voor.301 Ook in Delft zijn de kerken aan het eind van de achttiende 
eeuw met eenzelfde soort praktijk vertrouwd als die in Den Haag.302

De voorzichtige conclusie kan zijn dat de drie lofzangen van Dathenus, 
die in later tijd aan Kerst zijn gekoppeld, in de achttiende eeuw nog niet 
die ‘kleur’ hebben. Ook de overige gezangen uit Dathenus’ kerkboek ko-
men niet voor in de liturgieën die worden opgesteld voor de kerkelijke 
feestdagen.303

IV.4.2 Alternatieve berijmingen en vertalingen
Ook in berijmingen die in de achttiende eeuw als alternatief voor 
Dathenus’ psalmboek op de markt worden gebracht en in vertalingen van 
het psalmboek voor overzeese gebieden is er aandacht voor de lofzangen 
van Dathenus.

IV.4.2.1 Alternatieve berijmingen 
In de achttiende eeuw neemt de kritiek op de berijming van Dathenus 
steeds meer toe. Hoewel minder frequent dan in de zeventiende eeuw, 
gaan ook nu berijmers aan de slag om een alternatief voor het bestaande 
psalmboek te maken.304

Hoe er met de gezangen wordt omgegaan, verschilt per uitgave. Zo 
biedt François Halma in 1707 in zijn psalmboek305 voor elk van de dertien 
gezangen van Dathenus een alternatief. De Utrechtse dichter Dirk Smout 
hertaalt in 1710 echter alleen ‘Heilige Gezangen’, waarmee hij de psal-

301.  Zie mijn Dathenus 1730b, waar achterin een handgeschreven ‘Ordre watmen op de 
Hoogtsdagen en andere Extraordinaire Tijden, zal voorlesen, en zingen &’ staat. Met Kerst 
moeten de Psalmen 2, 50, 72, 89, 98, 99, 118, 12 en 3 gezongen worden (de drie lofzangen worden 
wel als tekstlezing genoemd). Voor nieuwjaar zijn de Psalmen 51, 90 en 103 genoteerd. In deze 
lijst is ook de viering van het avondmaal opgenomen. Tijdens de voorbereiding kunnen de 
Psalmen 6, 15, 25, 32, 38, 51 en 130 klinken. Voor de viering zelf worden de Psalmen 23, 32, 51, 
65, 73, 100, 103, 111, 116 en 118 voorgeschreven. Gezangen als de LS of het GoH, die elders wel 
bij het avondmaal gezongen werden, worden niet genoemd. 
302.  Zie de Orde der feest- en lydenstexten, die jaarlyks in de hervormde gemeente van Delft 
gepredikt worden. Derde druk, Delft, Jan de Groot p.z., 1798. Het voorwoord dateert uit 1775. 
Deze uitgave geeft eveneens psalmen bij elke tekst. Het beeld is vergelijkbaar met de praktijk 
in Den Haag. Tijdens de vijf kerstdiensten worden de Psalmen 98, 105 (of 89), 148, 122 en 34 
gezongen, voor nieuwjaar zijn de Psalmen 103 (of 33 of 67) en 90 voorgegeven.
303.  Ik wijs alvast op Gereformeert gezangboek Halma 1712, dat in paragraaf IV.4.5.2.1 nog 
uitgebreid aan de orde komt. Halma opent deze bundel met liederen voor de kersttijd. Hierin 
komen bewerkingen van zowel de LZ (op de melodie van Psalm 118) als de LM (op de melodie 
van Psalm 8) voor. De eerste wordt aangeduid als ‘De lofzang van Zacharias uitgebreidt voor den 
Kersdag’.  
304.  Zie Ros, Davids soete lier, 229-316 voor de berijmingen uit de achttiende eeuw. Ik beperk 
me hier tot de complete psalmberijmingen die in deze periode ontstonden.
305.  Psalmen Halma 1707.
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men, de drie cantica en de drie catechismusgezangen (TG, geloofsbelijde-
nis en GoH) bedoelt.306 De Zeeuwse predikant-dichter Mattheus Gargon 
kiest in 1711 voor dezelfde lijn.307 

In doopsgezinde kring, waar lange tijd Dathenus’ berijming is gebruikt, 
klinkt eveneens kritiek op het gebruikelijke psalmboek. We zagen al dat 
in 1684 voor de doopsgezinden in Amsterdam de bundel Davids psal-
men, nieuwlykx op rym-maat gestelt verschijnt.308 In 1713 komt er ook 
voor de doopsgezinden in Haarlem een uitgave op de markt die Dathenus 
moet vervangen: Davids psalmen, in ’t Nederduits berijmd.309 Drijvende 
kracht erachter is de doopsgezinde dichter Adriaan Spinniker. Voor een 
groot deel gaat het om bewerkingen van berijmingen van Camphuysen 
en Oudaen. Achter de psalmen zijn vijf gezangen van Dathenus in een 
nieuwe versie opgenomen, waarbij de LZ een andere melodie krijgt. 
Vervolgens is, net als in de uitgave van 1684, een katern toegevoegd met 
een reeks ‘stichtelyke gezangen’ voor met name kerkelijke feestdagen. 
Nieuw is nu dat dit katern begint met het EigDav, op een andere melo-
die. In totaal bevat het katern dertien gezangen. De doopsgezinde bundel 
krijgt een herdruk in 1734 en 1756.310 

Ook de Haarlemse doopsgezinde schoolmeester Jan van Belle publi-
ceert in 1733 een psalmberijming: Davids psalmen, geënt op de tekst van 
de Statenvertaling.311 Van de dertien gezangen van Dathenus krijgen er 
elf een nieuwe variant (het GvdP en het GelUt ontbreken), waarbij alleen 
de TG de bekende melodie krijgt. De andere gezangen worden allemaal 

306.  Psalmen Smout 1710. Vgl. wat Smout in zijn ‘Opdragt’ schrijft: De psalmen, die vanouds 
gezongen zijn, zijn vrucht van de onfeilbare ingeving van de Geest. ‘Hier moet het alleen t’huis 
gebragt worden, dat onze Hervormde Kerken zich byna eenparig van deze Heilige Gezangen 
[bedoeld zijn de psalmen], zo in den openbaren als byzonderen Godsdienst bedient hebben: en dat 
die van ons Nederland al in den jare 1586. in de Synode van ’s Gravenhage dit besluit genomen 
heeft, om dezelve, met uitsluitinge van alle andere, in den plechtelijken dienst te gebruiken.’ 
Gezien het feit dat Smout wel genoemde zes gezangen opneemt, lijkt hij die ook tot de ‘Heilige 
Gezangen’ te rekenen.
307.  Psalmen Gargon 1711. In de tweede druk uit 1722 plaatst Gargon bij elk van de gezangen de 
Bijbel- of belijdenistekst in de marge, waarmee deze gezangen herkenbaar zijn als Schriftuurlijk.
308.  Zie paragraaf IV.3.2.1.
309.  Davids psalmen 1713.
310.  Zie Ros, Davids soete lier, 234-236. Volgens hem is de nieuwe versie van het EigDav van de 
hand van Van Eeke. Bij de derde druk uit 1756 (Davids psalmen 1756) telt het katern behalve het 
EigDav achttien ‘opwekkelyke gezangen’ over zaken die in de psalmen niet voorkomen, aldus het 
woord vooraf. Vgl. over Van Eeke en het EigDav ook Sybe Bakker, ‘Een boventallig Davidslied. 
Vier eeuwen herdichtigen van Psalm 151’, in: Jaco van der Knijff e.a. (red.), Bach, het kerklied en 
het orgel. Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth, Steenwijk 2016, 
95-114, daar 103-107. Volgens Bakker werd het EigDav van Van Eeke voor het eerst gepubliceerd 
in diens bundel De koninklyke harp-liederen uit 1698, waarin alle 150 psalmen op populaire 
melodieën zijn opgenomen.
311.  Psalmen Van Belle 1733.
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op psalmwijzen gezongen. Toegevoegd is nog een ‘Kort Lof-gebéd, om in 
stilte te doen als men ter Kerke inkomt’.

De Amsterdamse graveur Pieter Stevensz. van Gunst brengt in 1736 
een compleet psalmboek op de markt.312 Aan de 150 psalmen heeft Van 
Gunst ook de ‘gewoone lofzangen’ toegevoegd. Dat blijken de dertien ge-
zangen uit Dathenus’ kerkboek te zijn. Van Gunst heeft er ten opzichte 
van Dathenus weinig aan willen veranderen, schrijft hij in zijn voorre-
de, omdat velen deze gezangen ‘van buiten geleert’ hebben ‘en alzoo ter 
verlustiginge kennen en staeg gewoon zyn te zingen’. Alleen heeft hij 
hier en daar, ‘om allen stoot en hardigheit des ryms wegh te neemen’, 
wat aanpassingen gemaakt. Hij neemt inderdaad de dertien gezangen van 
Dathenus in een licht gewijzigde variant op, het EigDav en het GelUt 
zelfs in de versie van Dathenus. Van het GelUt en ook van het GoH geeft 
hij een tweede variant, waarbij het GoH een andere melodie krijgt. Ook 
voor de maaltijdliederen, het MG en de Hymne kiest Van Gunst andere 
melodieën.

De bundel die de Amsterdamse toneelspeler en broodschrijver 
Frederik Duim in 1747 uitbrengt, bevat eveneens alle dertien gezan-
gen.313 Dat zijn volgens de titelpagina ‘de Liederen, althans gezongen in 
de Gereformeerde Kerke’. 

De uitgaven die daarna verschijnen beperken zich echter tot de drie 
cantica en de catechismusliederen. De Friese psalmberijming die de Friese 
predikant Jan Althuysen in 1755 in zijn bundel Friesche rymlery op-
neemt, laat zelfs ook het GoH buiten beschouwing.314 De berijmingen 
van het Amsterdamse genootschap Laus Deo, Salus Populo (1760)315 en 
van de Dordtse arts Johannes Eusebius Voet (1764)316 hebben beide ge-
noemde zes gezangen, waarbij Voet als het gaat om de geloofsbelijdenis 
de voorkeur geeft aan het GelUt.

Brengen we een en ander in kaart, dan wordt het volgende zichtbaar:

312.  Psalmen Van Gunst 1736.
313.  Psalmen Duim 1747.
314.  Psalmen Althuysen 1755.
315.  Psalmen LDSP 1760.
316.  Psalmen Voet 1764.
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1707, Halma 9 str rit 7 str

1710, Smout1

1711, Gargon

1713, Davids psalmen2 X3 3 str 9 str X4

1733, Van Belle5 10 str X X X X X X X X X X X6

1736, Van Gunst X7 rit X8 X9 Dath10 X11 Dath X12

1747, Duim 15 str 4 str rit

1755, Althuysen X13 6 str

1760, LDSP14

1764, Voet

And = andere gezangen; arcering = gezang komt voor met gebruikelijke melodie (genoteerd of 
met verwijzing) en strofeaantal; 12 str = 12 strofen; (n-)rit = (niet-)ritmisch; mel = melodie; X = 
wel de tekst, maar op andere melodie; Dath = versie van Dathenus

Tabel IV.4.2.1.1: Lofzangen in alternatieve berijmingen, 1700-1773.

1.  Er is geen melodie(verwijzing), maar de gezangen zijn op de gebruikelijke melodie te zingen.
2.  Na de psalmen en de vijf gezangen van Dathenus is een katern opgenomen met in totaal dertien liederen: 
een nieuwe versie van het EigDav (op een andere melodie) plus nog ‘eenige andere stichtelyke gezangen’.
3.  Melodie Psalm 104, 6 strofen.
4.  Op andere melodie, 10 strofen.
5.  Alleen de TG op de gebruikelijk melodie. De andere gaan op psalmwijzen (resp. Psalm 103, 34, 98, 14, 38, 9, 
24, 77, 25 en 65).
6.  ‘Kort Lof-gebéd, om in stilte te doen als men ter Kerke inkomt’, op de melodie van Psalm 74 (1 strofe).
7.  Behalve een variant op de gebruikelijke melodie ook (tussen Hymne en EigDav) een versie op de melodie 
van Psalm 100, 4 strofen.
8.  Melodie Psalm 24, 2 strofen.
9.  Melodie GoH, 2 strofen.
10.  Behalve de versie van Dathenus/Utenhove ook een eigen variant, 4 strofen.
11.  Melodie GoH, 6 strofen.
12.  Melodie Psalm 100, 6 strofen.
13.  Melodie Psalm 24, 7 strofen.
14.  Geen melodie(aanwijzingen), maar de gebruikelijke zijn bedoeld.

Een aantal zaken valt op. De meeste herberijmers beperken zich tot de 
drie cantica en de catechismusliederen, waarbij het GelUt meer popula-
riteit geniet dan het Symb. Het GvdP is duidelijk minder populair dan 
in de zeventiende eeuw. De meerderheid van de tien herberijmers acht 
de zogenoemde vrije gezangen (GvdP, MG, Hymne, maaltijdliederen en 
EigDav) blijkbaar niet nodig voor een alternatief van Dathenus’ kerk-
boek. De melodie van de LZ blijkt opnieuw niet geliefd: drie keer kiest 
een herberijmer voor een psalmmelodie. Nieuwe liederen worden nau-
welijks toegevoegd.
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IV.4.2.2 Vertalingen
In het voorgaande hebben we gezien hoe voor de overzeese gebieden in 
Nederlands-Indië uitgaven met psalmen in het Maleis worden vervaar-
digd.317 Pas in 1735 komt voor het eerst een compleet kerkboek in het 
Maleis gereed. G.H. Werndly, predikant in Batavia, verzorgt de uitgave, 
die in Amsterdam verschijnt.318 In het kerkboek zijn achter de 150 psal-
men nu twaalf gezangen uit Dathenus’ kerkboek in vertaling opgeno-
men. Alleen het EigDav ontbreekt.319

Al in de kerkorde voor de gemeente in Batavia uit 1643 wordt gesteld 
dat de schoolmeester voor de inlandse christenen ’s avonds psalmen in 
het Portugees moet zingen.320 In 1703 geeft Andries Lambert Loderus te 
Batavia het eerste kerkboek (ook de catechismus en de liturgische formu-
lieren zijn opgenomen) met muzieknotatie in het Portugees uit: Os CL 
psalmos d’el rey e propheta David (…).321 De psalmen zijn vertaald door 
ds. Jacobus op den Akker, die van 1688 tot 1729 de Portugese gemeente in 
Batavia dient. Behalve alle 150 psalmen zijn volgens het titelblad ook de 
gezangen opgenomen die in de Gereformeerde Kerk in Nederland wor-
den gebruikt.322 Het gaat concreet om de volgende acht gezangen: 

A Ley de Deus 
Cantico de Maria
Cantico de Zacharias 
Cantico de Simeaõ 
Padre Nosso 
Simbolo d’os Apostolos 
Cantiga pera pela Manhaã 
Cantiga pera a Noite

TG
LM
LZ
LS
GoH
GelUt
MG (mel. Ps. 100)
Hymne

Het betreft dus de drie cantica, de drie catechismusliederen en de morgen- 
en avondzang. Ten aanzien van de geloofsbelijdenis is gekozen is voor het 
GelUt. De morgenzang is geen vertaling van Dathenus’ MG, maar een 
gezang van zeven strofen op de melodie van Psalm 100. Welk origineel 
aan deze morgenzang ten grondslag ligt, is niet met zekerheid vast te 

317.  Zie de paragrafen IV.2.2.2 en IV.3.2.2.
318.  Mazmur David 1735. Zie John Landwehr, VOC. A bibliography of publications relating to 
the Dutch East India Company, 1602-1800, Utrecht 1991, 437, nrs. 718 en 719. Vgl. Niemeijer/
Van den End/Schutte, Documenten, IV, 138.
319.  Alle strofen hebben in deze uitgave een melodie.
320.  Zie Niemeijer/Van den End/Schutte, Documenten, IV, 117.
321.  Os CL psalmos 1703. Zie Landwehr, VOC. A bibliography, 440, nr. 726.
322.  In het psalmboek hebben alle strofen van elke psalm en van elk gezang een melodienotatie. 
Volgens J.H. Landwehr, ‘De VOC in de wereld van het boek. Sponsor en uitgever’, De 
boekenwereld 6 (1989-1990) 134-146, daar 140, was Loderus in 1703 waarschijnlijk de eerste die 
op het oostelijk halfrond teksten met muzieknoten zette.
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stellen.323 Verder is het opmerkelijk dat niet alleen de beide tafelliederen 
ontbreken, maar dat ook het GvdP niet is opgenomen. Het Portugese 
psalmboek krijgt in 1763 en 1768 een herdruk bij Pieter Bruwaart in de 
stad Colombo.324 In de uitgave uit 1763 zijn dezelfde gezangen opgeno-
men.325

In 1737 zet de VOC in Colombo een drukkerij op speciaal met het 
oog op het publiceren van christelijke lectuur in het Singalees en het 
Tamil voor de inheemse bevolking van Sri Lanka. In dat kader verschijnt 
in 1755 bij Johann Bernhardt Arnhardt het Singaleesch-gezangboekje. 
Daarin zijn blijkens de titelpagina behalve Psalm 23 en twee verzen van 
Psalm 51 ook de TG, het GoH en de LS opgenomen, in vertalingen van 
Anthony Pereira en Louis de Saram.326 Een tweede druk uit 1768 is met 
een aantal psalmen uitgebreid.327 Eveneens in 1755 geeft Arnhardt een 
uitgave met Eenige psalmen des koninglyken prophete Davids, en andere 
lofzangen in het Tamil uit.328 De bundel bevat in totaal 22 liederen. Na 
zestien psalmen329 volgen zes lofzangen van Dathenus: eerst de drie can-
tica, vervolgens de TG, het GelUt en het GoH.330

Opnieuw blijkt dat, wanneer voor het missionaire werk de psalmen 
voor de inheemse bevolking toegankelijk worden gemaakt, ook direct 
een aantal van Dathenus’ lofzangen wordt vertaald. Bij het Singaleesch-
gezangboekje gaat de voorkeur zelfs, behalve naar twee bekende (avond-
maals)psalmen, allereerst uit naar een paar gezangen die kennelijk in de 

323.  Misschien betreft het een vertaling van de morgenzang in de berijming van Hendrik 
Ghysen uit 1686. Voor zover ik heb kunnen nagaan, komt de inhoud van de verschillende strofen 
in het lied ‘Cantiga pera pela Manhaã’ overeen met de inhoud van de overeenkomstige strofen bij 
Ghysen. Deze morgenzang krijgt – na bewerking – een plaats in de Staatsberijming van 1773.
324.  Zie Landwehr, VOC. A bibliography, 440-441, nrs. 726 en 727.
325.  Os CL psalmos 1763. Landwehr, VOC. A bibliography, 422, nr. 680 noemt nog een uitgave 
in het Portugees die in 1723 in Batavia verschijnt: A Sancta Cea De Jesu Christo Senhor (…). 
Daarin zijn blijkens de titelweergave ook ‘Alguns Psalmos, e Hymnos’ opgenomen, blijkbaar ook 
vertalingen van Jacobus op den Akker. Ik ben niet in de gelegenheid geweest deze uitgave in te 
zien.
326.  Zie voor de complete titel: Landwehr, VOC. A bibliography, 427, nr. 695. Ik ben niet in de 
gelegenheid geweest deze uitgave zelf te raadplegen.
327.  Singaleesche psalmen en lofzangen 1768. Vgl. Landwehr, VOC. A bibliography, 427, nr. 
696. Blijkens de Nederlandstalige ‘toeeigening’ achterin zijn in de uitgave van 1768 de Psalmen 
1, 2, 6, 24, 25, de overige verzen van Psalm 51, en de Psalmen 86, 103 en 116 toegevoegd, 
vervaardigd door Henricus Philips.
328.  Psalmen in Tamulschen 1755. Een tweede titelblad is in het Tamil. Vgl. Landwehr, VOC. A 
bibliography, 446, nr. 744.
329.  Het betreft de Psalmen 1, 22, 23, 24, 47, 51, 68, 69, 90, 100, 103, 110, 117, 118, 121 en 122. 
Alle strofen hebben een melodie. Zelfs de ‘pauzen’ bij lange psalmen zijn aangebracht.
330.  Of er ooit een complete psalmbundel in het Tamil is verschenen, heb ik niet kunnen 
achterhalen.
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liturgie worden gebruikt. De uitgave in het Tamil laat zien dat van de 
lofzangen van Dathenus de drie cantica en de drie catechismusliederen 
(de geloofsbelijdenis in de versie van Utenhove) de meest gebruikte zijn. 
De Portugese uitgaven tonen dat er daarnaast ook behoefte blijkt te zijn 
aan avond- en morgenliederen. Het GvdP en de maaltijdliederen spelen 
geen rol.331 

IV.4.3 Citaatfrequentie van gezangen en melodieën 
Ook in de achttiende eeuw wordt een paar keer een aantal gezangen van 
Dathenus overgenomen in andere bundels. De melodieën van een aantal 
gezangen worden gebruikt voor nieuwe teksten.332

IV.4.3.1 Overname gezangen
In doopsgezinde liedboeken worden in de achttiende eeuw nog altijd 
psalmen en gezangen van Dathenus opgenomen. Zo bijvoorbeeld in de 
bundel Veelderhande Schriftuirlijcke liedekens, die in 1700 bij Berent 
Taeitsma in Groningen verschijnt. Te midden van 200 liederen van aller-
lei slag staat een aantal bekende psalmen van Dathenus333 en ook zijn een 
paar van zijn gezangen opgenomen: de TG, de LM, de LS en het GoH.334 
Een variant op het Enchuyser liedt-boecksken uit 1668, dat we eer-
der al tegenkwamen,335 is ’t Groot Hoorns, Enkhuyser en Alkmaerder  
liede-boeck, dat in 1702 in Amsterdam verschijnt. Ook deze uitgave heeft 
middenin een katern met vijf psalmen336 en het GoH van Dathenus. Nu is 
de rubriek aangeduid met ‘Verscheyde Bruylofts-psalmen’. In de doops-
gezinde bundel Lusthof des gemoets, die in 1732 in Groningen verschijnt 
staan tussen de 139 liederen behalve een aantal psalmen van Dathenus 
dezelfde vier gezangen als in de Groningse bundel uit 1700: de TG, de 
LM, de LS en het GoH.337

331.  Zie voor de verspreiding van Dathenus’ psalmen in Indonesië en Sri Lanka in de achttiende 
eeuw ook David R.M. Irving, ‘The Genevan Psalter in Eighteenth-Century Indonesia and Sri 
Lanka’, Eighteenth-Century Music 11/2 (2014) 235-255.
332.  Ook nu verwijs ik voor de bibliografie van de uitgaven die in deze paragraaf genoemd 
worden naar de Nederlandse Liederenbank.
333.  Het gaat om (in deze volgorde) de Psalmen 42, 24, 111, 1, 100, 116, 95, 23, 131, 8, 128, 133 
en 130.
334.  Alle teksten zijn zonder melodie afgedrukt. Opvallend is dat bij de TG wordt verwezen naar 
de melodie van ‘Gabriel was van Godt gesonden’. Bij de LM wordt verwezen naar de melodie 
van de LS en bij de LS andersom naar die van de LM. Het GoH heeft als melodieverwijzing: ‘Gy 
vriendekens wilt horen wat’.
335.  Zie paragraaf IV.3.3.1.
336.  Het gaat eveneens om de Psalmen 23, 33, 45, 100 en 128.
337.  Bij de psalmen ontbreekt in vergelijking met de bundel uit 1700 alleen Psalm 95. De 
melodieverwijzingen bij de vier gezangen zijn eender als in 1700. 
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Eerder zagen we al dat in het populaire avondmaalsboekje Het rechte 
gebruyck van des Heeren H. avontmael, dat vanaf 1670 op de markt wordt 
gebracht, naast een aantal psalmen ook de LS en (af en toe) de LM worden 
opgenomen.338 In de edities van Het rechte gebruyck die in de achttiende 
eeuw verschijnen, wisselt het aantal psalmen dat is opgenomen. De LS 
komt wel altijd voor; de LM wordt echter nogal eens weggelaten.339

IV.4.3.2 Hergebruik melodieën
In de tweede helft van de zeventiende eeuw verzorgen auteurs als Sluiter, 
Ridderus en Uilenbroek, zoals we zagen, populaire uitgaven met liederen 
die vaak op psalm- en gezangmelodieën van Dathenus moeten worden 
gezongen.340 Ook in de achttiende eeuw zijn er dergelijke uitgaven. Een 
aantal voorbeelden. François Halma gebruikt in zijn ’t Gereformeert 
gezangboek uit 1712 vrijwel uitsluitend melodieën uit het psalmboek. 
De meeste van zijn liederen gaan op psalmmelodieën; van Dathenus’ 
gezangen gebruikt hij de melodieën van de TG (7 keer) en het GoH (1 
keer). In de bundel Lusthof van christelyke dank- en beedezangen van 
Daniël Willink uit 1715 worden eveneens veel melodieën uit het psalm-
boek gebruikt, waaronder die van de TG (5 keer), de LM (1 keer), de LS 
(1 keer) en het GoH (2 keer). Ook in de bundel Nuttige besteedinge der 
afgebrookene uuren van Johannes d’Outrein uit 1717 wordt veelvuldig 
gebruikgemaakt van psalmmelodieën. Daarbij worden ook de wijzen 
van de TG (4 keer) en het GoH (3 keer) benut. In de tweede druk van 
de Stichtelyke gezangen en zedeliederen van Cornelis Sweerts uit 1725 
gaan van de 77 liederen er vijftien op de melodie van een gezang van 
Dathenus: de TG (6 keer), de LM (1 keer), de LS (2 keer), het GoH (4 
keer), het GvdP (1 keer) en de Hymne (1 keer). Hieronymus van Alphen, 
ten slotte, gebruikt in zijn Hondert geestelyke liederen uit 1748 behalve 
veel psalmwijzen ook de melodieën van de TG (9 keer), de LM (2 keer) 
en het GoH (1 keer).

Genoeg voorbeelden om duidelijk te maken dat een aantal gezangme-
lodieën graag benut wordt voor het maken van nieuwe liederen (de con-

338.  Zie paragraaf IV.3.3.1.
339.  Een paar voorbeelden. In een uitgave uit 1705 (Op ’t Hof, Disgenoten, 55 (catalogusnummer 
47), 202) ontbreken Psalm 95 en de LM, maar de Psalmen 116 en 118 zijn (gedeeltelijk) 
opgenomen. De LM ontbreekt eveneens in edities uit 1714 en 1730 die ik raadpleegde. In 
laatstgenoemde uitgave zijn alle elf strofen van Psalm 103 afgedrukt. In een editie (privébezit) 
die ik niet kan dateren omdat de titelpagina ontbreekt, staan ook de Psalmen 15 en 130. Psalm 
42 ontbreekt, evenals de LM. De psalmen en gezangen hebben in deze uitgave geen melodie. 
Opvallend is dat nog een ‘Lofzang op ’t gebruik des H.A.’ naar aanleiding van Deut. 26:17-19 is 
toegevoegd. Het anonieme lied (achttien strofen) is te zingen op de melodie van Psalm 105.
340.  Zie paragraaf IV.3.3.2.
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trafacten), meestal geestelijke maar ook wereldlijke. Kijken we op basis 
van de gegevens van de Nederlandse Liederenbank naar de aantallen, dan 
blijken ook in de achttiende eeuw de melodieën van respectievelijk de TG 
(ruim 100 treffers), de LM (ruim 50 keer) en het GoH (35 keer) het meest 
te worden hergebruikt. De wijzen van de LS (14 keer) en de Hymne (7 
keer) volgen op afstand. De melodieën van de overige acht gezangen wor-
den niet of nauwelijks hergebruikt in de achttiende eeuw.341

IV.4.4 Muzikale bewerkingen 
In de tweede helft van zeventiende eeuw verschijnen er, zoals we zagen, 
muzikale bewerkingen van de psalmen, voor huiselijk en/of kerkelijk 
gebruik, waarbij ook de lofzangen van Dathenus worden meegenomen.342 
Die ontwikkeling zet zich in de achttiende eeuw door.

Tien jaar na het verschijnen van François Halma’s Davids Harpzangen 
(1707) wordt in Leeuwarden een complete muzikale bewerking van dit 
psalmboek van de hand van de Friese hofmusicus Jacob Riehman uit-
gegeven.343 Bij de psalmen hebben alle strofen een melodie- en een bas-
partij gekregen, en ook de dertien nieuwe berijmingen die Halma van 
Dathenus’ lofzangen heeft gegeven krijgen eenzelfde behandeling.344 De 
bewerkingen zijn blijkens het voorbericht bedoeld voor zangliefhebbers 
en organisten.345 

In de periode 1716-1725 geeft een zekere ‘F.F.’ in Amsterdam een bun-
del uit waarin de eerste strofen van alle psalmen en een aantal gezangen 
uit Dathenus’ kerkboek zijn voorzien van een versierde melodiepartij.346 
Van de lofzangen zijn er acht opgenomen, naast een onbekende ‘Lof Des 
Heeren’.347

341.  Zoals aangegeven, maakt Cornelis Sweerts in zijn Stichtelyke gezangen en zedeliederen uit 
1725 een lied op de melodie van het GvdP. Die melodie komt ook terug in de bundel CL Geestlyke 
Gezangen van Abdias Velingius uit 1766, die een vertaling geeft van de Duitse variant van het 
GvdP.
342.  Zie paragraaf IV.3.4.
343.  Davids harpzangen Halma Riehman 1717.
344.  Interessant is dat het MG op de melodie van Psalm 9, dat bij Halma zeven strofen telt, 
tussen de zesde en de laatste strofe een ‘transposition’ heeft: de laatste strofe is een noot hoger 
genoteerd. 
345.  Ik wijs nog op het psalmboek van Jan van Belle uit 1733 (Psalmen Van Belle 1733), waarin 
bij alle psalmen en gezangen een instrumentale tegenstem wordt gegeven. Zie voor de gezangen 
in deze bundel paragraaf IV.4.2.1.
346.  Psalmen Davids FF 1716/1725.
347.  De herkomst van dit laatste lied, dat begint met de regel ‘Looft den Heere, looft den Heere’, 
is mij niet duidelijk geworden. Het krijgt eenzelfde behandeling als de andere psalmen en gezangen.
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De zogenoemde ‘koraalboeken’ verschijnen vanaf 1725.348 Waarschijnlijk 
in 1729 maakt de Haagse musicus Quirinus van Blankenburg een boek 
voor klavecimbel en orgel waarin de ‘gereformeerde psalmen en kerk-
zangen’ zijn voorzien van een becijferde bas. In het manuscript, dat nooit 
in druk is verschenen, is ook aandacht voor tien gezangen.349 In 1732 
publiceert Van Blankenburg een andere versie van zijn klavecimbel- en 
orgelboek, nu met een uitgewerkte bas.350 In deze uitgave, die in 1745 
een uitgebreide herdruk beleeft, hebben acht gezangen – aangeduid als 
‘gezangen bij de kerk in gebruik’ – een behandeling gekregen.351

In 1731 brengt Gerhard Frederik Witvogel, organist van de luther-
se Nieuwe Kerk in Amsterdam, een koraalboek op de markt.352 Behalve 
de psalmen zijn ook ‘Eenige andere Lofzangen zoo als deselve in de 
Gereformeerde Kerke Al-om gebruykt en Gesongen worden’ voorzien 
van een becijferde bas. Alle dertien gezangen van Dathenus komen aan 
de orde. 

In 1746 publiceert Konrad Friedrich Hurlebusch, organist van de Oude 
Kerk in Amsterdam, een koraalboek ‘voor het Clavier en Orgel’.353 In zijn 
woord vooraf (‘Gunstige lezer’) spreekt Hurlebusch over de 150 Psalmen 
Davids ‘neevens eenige geestelyke gezangen’. Daarmee zijn de negen lof-
zangen aangeduid die ook een bewerking hebben gekregen. Opvallend 
is dat, terwijl het Symb ontbreekt, het GelUt twee keer voorkomt. In de 
tweede versie is de laatste melodieregel veranderd, zo staat erboven.354

348.  Zie over de koraalboeken die in de Nederlanden werden uitgegeven uitgebreid Luth, 
Daer wert, 234-242 (de periode tot 1750) en 347-399 (1750-1852). Luth onderscheidt tussen 
‘harmonisaties’ als die van J.J. Backer, die al vóór 1700 verschenen, en ‘koraalboeken’, waarvan 
de uitgave van Witvogel uit 1731 het eerste bekende exemplaar zou zijn. Vgl. voor een definitie 
van ‘koraalboek’ Rasch, Geschiedenis van de Muziek, 29: ‘Met name vanaf het eerste kwart 
van de achttiende eeuw ontstond de traditie van ‘het koraalboek’, waaronder we moeten 
verstaan een gedrukte of ongedrukte serie composities van alle 150 psalmen en een aantal 
lofzangen voor gebruik in de kerk ter begeleiding van het psalmgezang. Ze zijn geschreven 
door praktizerende organisten.’ Rasch noemt ook de uitgave van Witvogel als eerste. Sindsdien 
is echter een eerste versie van het koraalboek van Quirinus van Blankenburg boven water 
gekomen, dat waarschijnlijk in 1729 moet worden gedateerd en dus het oudste bekende 
koraalboek is. Na de publicaties van Luth en Rasch is ook het koraalboek van Henricus Radeker 
(rond 1750) ontdekt.
349.  Clavecimbal en orgelboek Van Blankenburg 1729.
350.  Clavicimbel- en orgelboek Van Blankenburg 1732. Vgl. Luth, Daer wert, 237-240.
351.  Opvallend is dat het GoH direct na de TG komt én als enige behalve een zetting ook een 
korte bewerking krijgt. De herdruk uit 1745 heeft behalve de genoemde Nederlandse titel ook een 
Franse titel: Livre de Clavecin et d’ Orgues (...).
352.  Psalmen Davids Witvogel 1731. Vgl. Luth, Daer wert, 235-237. Luth dateert deze uitgave op 
1730. Het privilige voor in het koraalboek dateert echter van 1731. Zo ook Rasch, Geschiedenis 
van de Muziek, 29 en de bibliotheken die een exemplaar bezitten.
353.  Psalmen Davids Hurlebusch 1746. Vgl. Luth, Daer wert, 240-241.
354.  Het koraalboek van Hurlebusch beleeft herdrukken in 1761 en 1766, die dezelfde gezangen 
bevatten.
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Waarschijnlijk rond 1750 vervaardigt de Haarlemse organist Henricus 
Radeker een koraalboek voor orgel en klavecimbel.355 In het manus-
cript, dat in 2014 in de universiteitsbibliotheek in Frankfurt am Main 
opdook,356 hebben behalve de 150 psalmen ook de ‘gewoone Lofzangen’ 
een bewerking gekregen. Het gaat bij Radeker om slechts zes gezangen.

Waarschijnlijk eveneens rond 1750 publiceert de componist Christian 
Gottlieb Tubel in Amsterdam zijn De 150 Psalmen Davids.357 De uit-
gevers reppen in hun opdracht voorin van bewerkingen van de ‘150 
Psalmen Davids, met de Lofgesangen (zoo als die in de Gereformeerde 
Kerken deeser Landen gebruijkt werden)’. Daarmee zijn blijkens de afde-
ling achterin elf gezangen bedoeld.358

In de periode 1750-1773 wordt nog een aantal koraalboeken bij het 
psalmboek van Dathenus gemaakt. Philippus Pool, organist van de Waalse 
Kerk in Leiden, vervaardigt in 1764 een bundel.359 Het manuscript bevat 
behalve de 150 psalmen slechts vijf gezangen. 

Een tweede koraalboek is van de hand van J.H. Stechwey te Den Haag. 
Zijn De CL psalmen Davids en lof-zangen voor ’t orgel en clavier, dat 
in Amsterdam verschijnt en waarschijnlijk in 1770 gedateerd moet wor-
den,360 bevat na de 150 psalmen zettingen voor alle dertien gezangen van 
Dathenus.361 

Een derde die in deze periode een koraalboek bij Dathenus’ psalmboek 
maakt, is F.G. Michelet, organist in Alkmaar.362 De harmonieën die hij in 
zijn bundel geeft, zijn bedoeld om ‘op ’t Orgel of in Huis gespeelt te kun-
nen worden’. De bundel, die rond 1771 in Amsterdam verschijnt, bevat 
behalve de 150 psalmen ook alle dertien gezangen van Dathenus. 

Een laatste koraalboek dat waarschijnlijk uit deze periode stamt, is het 

355.  Psalmboek voor orgel en clavecimbel Radeker 1750. Digitaal: http://sammlungen.ub.uni-
frankfurt.de/urn/urn:nbn:de:hebis:30:2-224301 (laatst geraadpleegd 25-11-2017).
356.  Vgl.: ‘Koraalboek van 18e-eeuwse Haarlemse organist Radeker gevonden’, website 
Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/muziek/koraalboek_van_18e_eeuwse_
haarlemse_organist_radeker_gevonden_1_826590?&ts=1424167905#site, laatst geraadpleegd 
25-11-2017).
357.  Psalmen Davids Tubel 1750. Vgl. Luth, Daer wert, 242. Het koraalboek is ongedateerd. 
Luth denkt dat een datering rond 1750 het meest waarschijnlijk is. Verschillende bibliotheken 
die een exemplaar bezitten dateren het koraalboek echter rond 1785. Overigens schrijft Tubel een 
traverso en basso continuo voor.
358.  De aanduiding van een aantal gezangen (zoals ‘’t Geloof, beginnende Wij Gelooven’, ‘’t 
Onse Vader’, ‘’t Gebedt voor de Predicatie’) wijst naar de periode vóór 1773.
359.  Psalmen Davids Pool 1754. Niet in Luth, Daer wert.
360.  Psalmen Davids Stechwey 1770. Vgl. Luth, Daer wert, 347.
361.  Aan de gezangen (bijvoorbeeld het MG op de melodie van Psalm 9) is te zien dat het hier 
gaat om een koraalboek bij Dathenus’ psalmboek.
362.  Psalmen Davids Michelet 1771. Vgl. Luth, Daer wert, 347-355, die 1771 als jaar van 
verschijnen geeft. De STCN geeft 1772.
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manuscript van Marten Jellen Zuidhof, die aanvankelijk in Noordwest-
Duitsland woont maar van 1789 tot zijn dood in 1817 als onderwijzer en 
voorzanger in Veendam (Groningen) werkzaam is.363 Nadat hij eerder (in 
1765) een Choral-Buch met basso continuozettingen bij het Oost-Friese 
Gesangbuch heeft samengesteld, verzamelt Zuidhof vervolgens bij alle 
150 psalmmelodieën van Dathenus’ psalmboek een aantal becijferde bas-
sen. In zijn Psalm-boek voor het orgel, dat hij waarschijnlijk rond 1770 
vervaardigt maar waarin later toevoegingen met betrekking tot het nieu-
we psalmboek van 1773 zijn gemaakt, geeft Zuidhof bewerkingen van 
zeven lofzangen, terwijl hij verwijst naar twee andere. Het GvdP krijgt 
twee ‘behandelingen’, de tweede keer een toon hoger.364 Zuidhof sluit zijn 
boek af met drie bewerkingen van het Duitse gezang ‘Wie schön leuchtet 
der Morgenstern’ van Telemann.

Op de volgende pagina is in een schema weergegeven welke gezangen 
de verschillende componisten in de achttiende eeuw opnemen in hun 
koraalboeken.

363.  Psalm-boek voor het orgel Zuidhof 1772.
364.  Vgl. Luth, Daer wert, 368-373, die stelt dat de bundel na 1787 gedateerd moet worden, 
omdat Zuidhof toen zijn naam aannam. Vgl echter Robin A. Leaver, ‘Een Nederlands Psalm-Boek 
en een Duits Choralbuch. De orgelmanuscripten van Zuidhof en Kittel’, in: Van der Knijff, Bach, 
het kerklied en het orgel, 83-94, daar 83-88. Leaver stelt dat Zuidhof het manuscript van zijn 
Choral-Buch in 1765 afrondde en dat zijn Psalm-boek een aantal jaren daarna is ontstaan. In 
ieder geval in Zuidhofs pre-Veendamse periode, ‘mogelijk uit het midden van de jaren zeventig 
(...)’. Het manuscript laat zien dat het koraalboek, waarin Zuidhof becijferde bassen van andere 
componisten bijeenbrengt, uitgaat van het psalmboek van Dathenus. Bij Psalm 9 wordt verwezen 
naar het MG en bij Psalm 19 naar het EigDav van Dathenus (‘Als ik nog &c’). Ook de titels van 
de gezangen verwijzen naar Dathenus (‘Gebed voor de Predicatie’, ‘Avond Gebed’). Later zijn 
echter in kleinere letter toevoegingen gemaakt die betrekking hebben op het nieuwe psalmboek 
van 1773. Bij Psalm 9 is na de verwijzing naar het MG toegevoegd: ‘In de oude Beryming’. En 
bij Psalm 100 is een verwijzing naar de Morgenzang van 1773 bijgeschreven. Een opmerkelijke 
toevoeging na de Hymne is een drietal variaties over het Duitse gezang ‘Wie schön leuchtet der 
Morgenstern’ van Telemann.
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1717, Riehman

1716/1725, F.F. Lof1

1725, Blankenburg (x) (x)2 (x)

1731, Witvogel (x) (x) (x)

1732, Blankenburg

1746, Hurlebusch 2x

1750, Radeker

1750, Tubel (x)

1764, Pool

1770, Stechwey

1771, Michelet

1772, Zuidhof (x) 2x (x) (x) Wie schön3

And = andere gezangen; arcering = gezang komt voor met eigen muzieknotatie; (x) = gezang 
heeft geen eigen muziek maar verwijzing naar/bij psalm met zelfde melodie; 2x = twee versies

Tabel IV.4.4.1: De gezangen in achttiende-eeuwse koraalboeken.

1.  ‘Lof Des Heeren’.
2.  Verwijzing naar Psalm 100.

3.  ‘Wie schön leuchtet uns der Morgenstern’ van Telemann.

Wat we zien, is dat in deze twaalf koraalboeken een aantal gezangen (vrij-
wel) altijd voorkomt: de TG, de drie lofzangen, het GoH, het GvdP en het 
GelUt. Het Symb is duidelijk minder populair. De maaltijdliederen, het 
EigDav en het MG zullen door de meeste componisten zijn beschouwd 
als liederen voor huiselijk gebruik waarvoor een kerkorganist geen zet-
ting hoeft te hebben. Ook de Hymne lijkt door drie van de twaalf com-
ponisten zo te zijn gezien. De ‘Lof Des Heeren’ die ‘F.F.’ aanbiedt en de 
bewerkingen van ‘Wie schön’ die Zuidhof opneemt, komen buiten deze 
koraalboeken niet voor.

IV.4.5 Het publieke domein 
Ook in de achttiende eeuw komen we de lofzangen van Dathenus tegen 
in het publieke domein. Als ‘klokkendeun’, zoals in Alkmaar, en in 
geschriften.

IV.4.5.1 Publieke muziek
Eerder hebben we gezien hoe de beiaardier van de Waagtoren in Alkmaar 
vanaf 1688 regelmatig ook een aantal lofzangen van Dathenus laat horen: 
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de LM, de LS, de LZ, het GoH, de TG en de Hymne.365 Het ‘Register 
der Klokkendeunen’ loopt tot 1727, zodat dit gebruik ook voor het eerste 
kwart van de achttiende eeuw bekend is. Het is waarschijnlijk dat deze 
praktijk niet in 1727 is gestopt. Ook ligt het voor de hand dat in de acht-
tiende eeuw in andere steden een vergelijkbaar repertoire van de torens 
klinkt. Gegevens daarover zijn mij niet bekend.366

IV.4.5.2 Geschriften 
Ten minste twee auteurs uit de achttiende eeuw laten zien hoe er in 
deze periode over de lofzangen in Dathenus’ psalmboek wordt gedacht: 
François Halma en Andreas Andriessen.

IV.4.5.2.1 François Halma 1708/1712
De boekhandelaar en drukker François Halma, die we hierboven al tegen-
kwamen,367 spreekt zich meermalen uitvoerig uit over de vraag of er in de 
kerk van de Reformatie wel of niet gezangen gezongen mogen worden. 
Daarbij komen ook de lofzangen van Dathenus ter sprake. In het voor-
bericht van zijn bundel Heilige feestgezangen uit 1708368 betoogt hij uit-
gebreid dat er behalve psalmen ook ‘heilige gezangen’ in de kerk gezon-
gen mogen worden. Daarbij beroept hij zich op de Geneefse hoogleraar 
Benedictus Pictet (1655-1724). Deze heeft voor de gemeente in Genève 
een bundel lofzangen gemaakt en stelt dat hij hier aansluit bij een oude 
en brede traditie, die onder andere ook in de Nederlanden gestalte heeft 
gekregen, waar de kerken behalve de twee gezangen die uit het Franse 
psalmboek komen (de TG en de LS) ook ‘zommige heilige Gezangen met 
stichtinge gebruiken’. Om die reden heeft Halma die gezangen, ‘tot het 
eige geschrift van David toe’, in een nieuwe versie in zijn eigen psalmbe-
rijming opgenomen.369 

Vervolgens geeft Halma de complete ‘Redeneering over de Lofzangen 
en Liederen, die in de Kerke gedicht en gezongen zyn’ van Pictet in ver-
taling weer. Op het punt waar Pictet betoogt dat er in zijn tijd overal 
in Europa door gereformeerden gezangen worden gezongen, voegt 
Halma ter aanvulling een uitgebreide voetnoot toe. Hierin stelt hij dat de 
Nederlandse gereformeerden, behalve de drie nieuwtestamentische lof-

365.  Zie paragraaf IV.3.5.1.
366.  Vgl. Van der Weel, Klokkenspel, 111-121, die voor de periode 1700-1773 geen andere 
voorbeelden geeft.
367.  Zie de paragrafen IV.4.2.1 en IV.4.3.2.
368.  Heilige feestgezangen Halma 1708.
369.  Zie voor Halma’s bundel Davids Harpzangen uit 1707 paragraaf IV.4.2.1.
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zangen, ‘noch verscheide Gezangen 
achter de Psalmen hebben, min of 
meer in zommige Kerken gebrui-
kelyk’. Als voorbeeld noemt hij 
Dordrecht, waar al sinds jaar en 
dag in de zondagochtenddienst 
vóór de preek de geloofsbelijdenis 
wordt gezongen, ook al heeft dat 
gezang een vrij lastige melodie. En 
vanuit de provincies Friesland en 
Utrecht kent Halma het gebruik 
dat tussen gebed en tekstlezing het 
GvdP wordt gezongen. En dat ge-
beurt volgens hem ‘niet onstichte-
lyk’.370 

In zijn ’t Gereformeert ge-
zangboek uit 1712371 komt Halma 
opnieuw met het voorbeeld van 
Pictet. Hij heeft nu diens bundel nieuwtestamentische lofzangen voor 
de gemeente van Genève vertaald en uitgebreid. Opnieuw gaat Halma 
in een voorbericht uitgebreid in op de gezangenkwestie. Hij citeert Pictet 
weer, die nu wel bekend blijkt met de Nederlandse traditie van ‘verschei-
de Lofzangen en Gezangen’ naast de psalmen. Volgens Pictet worden 
deze gezangen, ‘hoe jammerlyk berymt’, in de Nederlanden toch naast 
de psalmen in het openbaar gezongen.372 

370.  ‘De Heer Piktet haalt hier niets van ’t gebruik onzer Nederlandtsche Kerken aan, die, gelyk 
bekent is‚ behalven de drie gemelde Lofzangen, noch verscheide Gezangen achter de Psalmen 
hebben, min of meer in zommige Kerken gebruikelyk. Zoo worden te Dordrecht, jaar in jaar 
uit, zondags ’s morgens voor de Predikatie, de XII Artyklcn des Geloofs, schoon vry moeielyk 
van zangwyze‚ gezongen. In Vrieslandt zingtmen in zommige Kerken‚ zoowel in de Hooftstadt 
Leeuwarden‚ als op eenige Vlekken en Dorpen, (als op de Jouwer, en elders) ook zelf in’t Sticht 
van Utrecht‚ niet onstichtelyk, na het openbaar gebedt van den Leeraar‚ het Kort gebedt voor de 
Predikatie‚ waarna onmiddelyk de text, zonder eenige tusschenrede‚ wordt geleezen.’ Vervolgens 
betoogt Halma dat hij genoemde voorbeelden aanhaalt om aan de hand van dit ‘verscheide 
gebruik dezer Lofzangen’ te laten zien dat verandering in de kerkzang helemaal geen grote 
opschudding hoeft te veroorzaken.
371.  Gereformeert gezangboek Halma 1712.
372.  Gereformeert gezangboek Halma 1712, ‘Berecht. Aan den Christelyken Zanger of Lezer’, 
ongepagineerd: ‘(…) niet alleen de Roomsche Kerk, (nevens de Grieksche, Armenische, en 
Russische Christenen, van welke laatste de Gezangen den voornaamsten dienst uitmaaken) 
maar ook de Lutersche, Gereformeerde Hoogduitsche, en Engelsche Kerken, de Fransche Kerken 
in ’t Pruissens gebiedt, en de Italiaansche Kerke hier ter Stede [=Genève]; (ook hebben de 
Nederlandtsche Kerken verscheide Lofzangen en Gezangen, hoe jammerlyk berymt, die echter 
nevens Davids Psalmen in ‘t openbaar gezongen worden;) gelyk dan ook ’t gezang der X Geboden, 

Afbeelding IV.4.5.2.1.1: Titelpagina van Heilige 
feestgezangen van Halma uit 1708.
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Afbeelding IV.4.5.2.1.2: Geïllustreerde titel-
pagina van ’t Gereformeert gezangboek van 
Halma uit 1712.

Vervolgens gaat Halma in op de 
mogelijke tegenspraak die zijn 
bundel zal oproepen. Velen willen 
het wat betreft het zingen in de kerk 
graag bij het oude houden. Immers, 
alleen de psalmen ‘en andere 
Gezangen van heilige Mannen, die 
in dien bondel vervat zyn’ kunnen 
gezien worden als door Gods Geest 
ingeblazen. Alleen met de psalmen 
en andere lofzangen van Dathenus 
kan men daarom God een ‘rein en 
vlekkeloos lofoffer der lippen en 
harten’ aanbieden, aldus de tegen-
standers.373 Halma is het met die 
redenering niet eens. De berijming 
is toch ook niet onfeilbaar? En de 
predikanten? Zij worden toch ook 
niet uit de eredienst geweerd? 
Bovendien: de paar gezangen die 
wél in Dathenus’ psalmboek staan 
zijn toch ook door feilbare men-
sen gemaakt? Sommige zijn zelfs 

barbaars op Duitse leest geschoeid. Zij worden toch ook niet uitgeban-
nen? Wie erop tegen is dat er nieuwe gezangen over de hoofdwaarheden 
van het christelijk geloof worden ingevoerd, moet de paar gezangen in 
Dathenus’ kerkboek ook afwijzen, aldus Halma.374

en van Simeons Lofzang in alle Fransche Kerken altoos is in zwang geweest’.
373.  Gereformeert gezangboek Halma 1712, ‘Berecht’: ‘Men brengt dan voort, tot weeringe 
dat zommige Christelyke Lofzangen en Gezangen, in ’t gebruik des openbaaren Godtsdiensts, 
zouden worden ingevoert; datmen in dien niet behoort te zingen, dan het geene door Godts Geest 
ingeblaazen is; gelyk ontwyfelbaar Davids Psalmen, en andere Gezangen van heilige Mannen, 
die in dien bondel vervat zyn. Deezer wyze, zegtmen, kan men niet feilen; deezer wyze volgtmen 
’t oude vastgebaande spoor, waarin wy geen struikelblokken van onrechtzinnigheit, of steenen 
des aanstoots van dwalingen ontmoeten; deezer wyze brengt men Gode een rein en vlekkeloos 
lofoffer der lippen en harten toe, door ’t vier van zynen Geest, op de hartaltaaren dier gewyde 
Dichteren, zelf ontsteeken, en overzulks zekerlyk de Godtheit aangenaam: daar, in tegendeel, alle 
menschelyke gedichten, als met de onfeilbaare leidinge van den H. Geest onverzelt, veelzins van 
den rechten regel der Openbaringe konnen afwyken (…).’
374.  Gereformeert gezangboek Halma 1712, ‘Berecht’: ‘Maar, voor eerst: zyn de weinige 
Lofzangen, en Gezangen, achter alle onze Psalmboeken gedrukt, en vervolgens in ’t Kerkgebruik, 
mede niet van feilbaare menschen gedicht, en zommige daar beneven op den Hoogduitschen 
leest barbarisch geschoeit, zonder dat zy nochtans, wegens den grondtslag dezer reden, worden 
uitgemonstert? Nu komt het (als boven de Heer Piktet wel aanmerkt) slechts op wat min, of 
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Niet alle gezangen zijn overigens geschikt voor de kerkzang, stelt 
Halma. Kerkliederen moeten algemeen van aard zijn en passen bij wat 
op dat moment in de kerk aan de orde is. En dan legt hij de vinger bij een 
‘bespottelyk’ gebruik dat blijkbaar in zijn tijd bekend is: voorzangers die 
het hele psalmboek ‘met het aanhangsel der Lofzangen’ van voor naar 
achter doorzingen, waardoor de situatie kan ontstaan dat de gemeente 
op zondagmorgen het gebed na het eten zingt en ’s middags het gebed 
voor het eten, ’s morgens het avondgebed en ’s avonds de morgenzang. 
Halma kent de praktijk uit eigen ervaring en noemt die ‘wraakbaar en 
ongerymt’. Volgens hem zegt echter niemand er iets van.375

Ik heb Halma uitgebreid aan het woord gelaten, omdat uit zijn betoog 
blijkt dat de lofzangen van Dathenus aan het begin van de achttiende 
eeuw samen met de psalmen worden gezien als door de Geest geïnspi-
reerde en daarom onfeilbare liederen. Halma stelt echter de begrijpelijke 
vraag of het feit dat deze ‘heilige gezangen’ wel zijn geaccepteerd niet 
de ruimte zou moeten bieden voor ook andere Schriftuurlijke liederen. 
Interessant is daarnaast dat we uit Halma’s geschriften opnieuw een 
bewijs hebben voor het vaste liturgische gebruik van de geloofsbelij-
denis (in Dordrecht) en het GvdP (in Friesland en Utrecht). Daarnaast 
geeft Halma een uniek inkijkje in een situatie waarbij in de kerk het 
hele psalmboek inclusief alle lofzangen op volgorde wordt gezongen. 
Van dat gebruik is tot dusver geen ander bewijs bekend.

IV.4.5.2.2 Andreas Andriessen 1756
In 1756 publiceert Andreas Andriessen (1699-1768), predikant in het 
Zeeuwse Veere, een uitvoerig geschrift waarin hij zijn moeite met de 
psalmberijming van Dathenus verwoordt en pleit voor de noodzake-
lijke verandering van het ‘openbaar psalmgezang’.376 Om zijn betoog te 

meer Gezangen, buiten Davids Psalmen, aan, naardien ’er reeds zommigen in gebruik zyn, 
en overzulks kan men niet een eenige reden, tegen ’t invoeren van niewe Gezangen, over de 
Hooftwaarheden en Plegtigheden des Christendoms, bybrengen, die niet te gelyk op de oude 
Gezangen, die in zwang zyn, wederom stuit, en hun uit het bezit van ’t gebruik stelt.’
375.  Gereformeert gezangboek Halma 1712, ‘Berecht’: ‘Want komt het niet onaardig, ja 
bespottelyk, dat de Voorzangers het gansche Psalmboek, met het aanhangsel der Lofzangen, 
vervolgens zingende, ’s voormiddags in de Kerke ’t gebedt na den eeten, en ’s namiddags ’t 
gebedt voor den eeten, gelyk ’s morgens het avondtgebedt, en ’s avonds wederom ’t geen voor den 
ochtendstond geschikt is, opheffen, en daarin van de gansche Gemeente gevolgt worden? Echter 
is’t kenbaar, en weete ik door eige bevindinge, dat dit by wylen, hoe wraakbaar en ongerymt ook, 
zonder berispinge geschiedt en doorgaat; voorwaar eene onachtzaamheit die onduldelyk is in 
eene welgestelde Kerke, daar ook het zingen, en met het hoogste recht, voor een gedeelte van den 
Godtsdienst aangezien en gehouden wordt.’
376.  Aanmerkingen op de psalmberymingen van Petrus Dathenus; in welke uit het algemeen 
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onderbouwen, gaat Andriessen per 
psalm na welke onhebbelijkheden 
er in de berijming voorkomen. 
Daarbij krijgen ook de gezangen 
achter in Dathenus’ psalmboek 
een behandeling.377 

Bij de TG, de drie lofzangen 
en het GoH wijst de auteur op 
woord- en zinsniveau een aan-
tal minder fraaie of in zijn ogen 
inhoudelijk onjuiste zaken aan. 
De twee geloofsbelijdenissen vol-
doen echter in hun geheel niet. 
Na in het GelUt een paar za-
ken benoemd te hebben, schrijft 
Andriessen: ‘Voorts is ’t geheel 
stuk zeer lam en laf berymt. Gelyk 
ook de GELOOFS BELYDENIS, 
beginnende: Ik gelove, enz.’. Met 
die laatste geloofsbelijdenis is het 
Symb bedoeld. Over het GvdP, de 

Hymne en het GvdE merkt hij een paar details op. Het MG en de DndM 
zijn echter onberispelijk. Het eerste gezang is ‘zeer wel berymt’, het 
tweede ‘heeft niets ongerymts in zig’.

Uit wat Andriessen schrijft, krijgen we een indruk hoe de gezangen 
halverwege de achttiende eeuw op tekstueel niveau worden gewaar-
deerd. Opvallend is het negatieve oordeel over de beide geloofsbelij-
denissen. Opmerkelijk is ook dat Andriessen het EigDav helemaal niet 
noemt.

IV.4.6 Balans 
In de achttiende eeuw wordt er alleen in Drenthe nog in een kerkorde-
lijke bepaling over de lofzangen van Dathenus gesproken. In Groningen 
komen we het gebruik tegen dat bij het avondmaal het GoH wordt 

gebrek van taal- en dightkunde, onheblyke wantaal van psalm tot psalm voorkomende, en 
ongelykvormigheidt aan den text, derzelver onbestaanbaar gebruik, en noodtzaaklykheidt der 
veranderinge vertoont en aangedrongen wordt, door Andreas Andriessen, predikant te Vere, 
Middelburg/Amsterdam, Louis Taillefert Dz./Dirk onder de Linden, 1756. Vgl. Ros, Davids soete 
lier, 245-246.
377.  Aanmerkingen, 49-163. De gezangen komen aan de orde op 160-163.

Afbeelding IV.4.5.2.2.1: Titelpagina van 
Aanmerkingen op de psalmberymingen van 
Petrus Dathenus van Andriessen uit 1756.
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gezongen. In orden van preekteksten die voor kerkelijke feestdagen 
gebruikt worden komen de lofzangen niet voor.

Degenen die alternatieve berijmingen maken, besteden met name 
aandacht aan de zes toegestane gezangen van Dathenus. Slechts een 
enkeling geeft van alle dertien gezangen een herberijming. Bij verta-
lingen van het psalmboek in het Singalees en het Tamil worden ook 
allereerst de zes toegestane gezangen van Dathenus vertaald. Voor de 
Portugeessprekenden biedt men ook een berijming van het MG en de 
Hymne aan.

Met name in doopsgezinde liedboeken worden nog steeds gezangen 
van Dathenus overgenomen. In avondmaalsboekjes blijven de LS en 
(soms) de LM voorkomen. Als het gaat om het hergebruik van gezang-
melodieën (de contrafacten), blijken opnieuw de wijzen van de TG, de 
LM en het GoH populair te zijn.

In de koraalboeken voor kerkorganisten die in deze periode ver-
schijnen worden in ieder geval de zes toegestane gezangen opgenomen. 
Er verschijnen echter ook uitgaven waarin zettingen van het MG, de 
Hymne, de maaltijdliederen en zelfs het EigDav worden aangeboden.

Het voorbeeld van François Halma laat zien dat sommige auteurs in 
deze periode het onderscheid tussen de zogenoemde ‘heilige gezangen’ 
van Dathenus en andere gezangen die minder heilig zouden zijn, als 
gekunsteld ervaren. 

Feit is dat de gezangen van Dathenus in de achttiende eeuw bekend 
zijn en gebruikt worden. Zeer waarschijnlijk is de situatie die Halma 
beschrijft, waarbij alle psalmen en gezangen van Dathenus (inclusief de 
maaltijdliederen) in de kerk op rij gezongen worden, niet representatief 
voor alle kerkelijke gemeenten. Eerder zal het accent, net als in eerdere 
perioden, gelegen hebben op de drie catechismusliederen en het GvdP, 
hoewel met name het laatste lied in de achttiende eeuw minder populair 
lijkt te zijn dan rond 1600.378 De opvatting dat we ons, als het gaat om 

378.  Vergelijk hoe G.D.J. Schotel, De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in 
de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, tweede vermeerderde druk door H.C. Rogge, 
Leiden z.j. [1906], 320-322 een kerkdienst omstreeks 1750 ‘in een onzer voornaamste steden, 
bijv. te Dordrecht’ beschrijft. Volgens hem was het ‘in vorige dagen’ zo dat eerst de voorzanger 
een kwartier met de gemeente zong (‘een psalm of wel het ‘Symbolum van Utenhove’’), waarna 
de voorlezer verderging. Rond 1750 vervulde de voorlezer echter ook het ambt van voorzanger 
en ‘ving de godsdienstoefening aan, met het zingen van de tien geboden, het ‘Cort ghebet vóór 
de predicatie’ van denzelfden Utenhove, of wel van het genoemde Symbolum, later met het 
aanheffen der eerste of tweede berijming’. De TG, het GvdP en de geloofsbelijdenis hebben dus 
volgens Schotel halverwege de achttiende eeuw in een stad als Dordrecht een liturgische functie. 
Bij de geloofsbelijdenis lijkt hij het GelUt te bedoelen. In een eerdere uitgave van De openbare 
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de kerkzang in de achttiende eeuw, kunnen beperken tot de psalmen,379 
doet in ieder geval geen recht aan de feiten.

eeredienst (Haarlem 1870), 371 geeft Schotel echter de eerste regels van de geloofsbelijdenis, en 
dat zijn die van het Symb. Van ‘eerste of tweede berijming’ is bij mijn weten pas sprake in de 
Staatsberijming van 1773.
379.  Zo Roel A. Bosch, En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe 
tijd 1760-1810, Zoetermeer 1996, 89: ‘In de gereformeerde kerk in de Republiek der Nederlanden 
beperkte wat men zong zich tot de psalmen, in de vertaling van Datheen. Daar bij gevoegd 
konden ook nog enkele andere liederen gezongen worden, lofzangen van Maria, Simeon en 
Zacharia, de tien geboden, de geloofsbelijdenis. In enkele kerken, met name in de streken 
grenzend aan Duitsland, schijnen ook andere gezangen nog in gebruik te zijn geweest. Het ging 
hierbij echter meer om lokale tradities dan om bewust gewild beleid van kerkelijke of burgerlijke 
autoriteiten. Wanneer we willen spreken over de kerkzang in de achttiende eeuw, dan kunnen we 
ons dus beperken tot de Psalmen.’ Bosch laat overigens zowel de ‘vrije liederen’ als het GoH in 
Dathenus’ kerkboek ongenoemd.
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IV.5 Conclusie
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is of de stelling van A.Th. van 
Deursen dat de Nederlandse gereformeerden bij voorkeur uit ‘dat kleine 
aanhangsel van het psalmboek, de handvol gezangen’ achter in Dathenus’ 
psalmboek zingen, te staven is voor de hele periode 1566-1773 en voor 
het gehele gebruikersgebied van de psalmbundel. De tweede vraag is of 
er binnen die collectie gezangen populaire en minder populaire liederen 
zijn aan te wijzen.

Van Deursen stelt dat de Tien Geboden, de geloofsbelijdenis, het Onze 
Vader en met name het gebed voor de preek een vast onderdeel van de 
liturgie in het gewest Holland vormen. Voor de periode die Van Deursen 
bestudeerde (tot circa 1621) kwamen we dat gebruik ook tegen buiten het 
gewest Holland, onder andere in Arnemuiden, de classis Zuid-Beveland, 
Zutphen, Kampen en de classis Deventer. 

De vooronderstelling van Van Deursen is echter dat deze gezangen 
vaker en liever gezongen worden dan de psalmen. Het is de vraag of dat 
klopt. Er zijn namelijk tal van gegevens waaruit blijkt dat de psalmen 
aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw wel 
degelijk gezongen worden. Het overzicht dat Van Deursen zelf geeft van 
het zingen in Hoornaar in de periode 1623-1631 maakt dat al duidelijk. 
Inderdaad worden daar de Tien Geboden, de geloofsbelijdenis, het Onze 
Vader en het gebed voor de preek vaak gezongen, maar datzelfde geldt 
voor een aantal psalmen. Maken we een ranglijst van meest gezongen 
psalmen en gezangen, dan staan daar behalve de vier genoemde gezangen 
ook twaalf psalmen in: de Psalmen 23, 25, 37, 42, 51, 62, 68, 103, 116, 118, 
119 en 130.380 Voor Hoornaar geldt dus dat een twaalftal psalmen en vier 
gezangen uit Dathenus’ kerkboek veel gezongen worden: een verhouding 
van 3:1. De andere gezangen in Dathenus’ kerkboek klinken nooit, even-
als een aantal psalmen. 

Ook in andere regio’s lijkt in de door Van Deursen bestudeerde pe-
riode het accent meer op de psalmen dan op de gezangen te liggen. Zo 
moeten in de classis Brielle in de periode 1573-1620 de voorzangers die 
geëxamineerd worden vooral psalmen voorzingen. Pieter Martensz. van 
Bommenede bijvoorbeeld krijgt, als blijkt dat hij nog niet voldoet aan de 
criteria, een reeks psalmen mee om thuis te oefenen.381 Ook elders in de 

380.  Zie Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 468 (bijlage XLIII). Vgl. hierboven paragraaf 
IV.2.1.3.2.
381.  Visser, Classicale Acta, X, 589 (28 en 29 april 1620): ‘Doch de broeders des classis, niet 
willende met hem [Pieter Martensz] het uytterste plegen, hebben geresolveert ende goedt 
gevonden hem aen te seggen dat hy by provisie alsnoch in den voors. dienst tot de laetste 



311

IV. De receptie van Dathenus’ lofzangen in kerk en maatschappij tussen 1566 en 1773

acta van de classis Brielle is sprake van het zingen van psalmen. Van de 
gezangen wordt alleen de Lofzang van Simeon genoemd.382 Een ander 
voorbeeld uit de door Van Deursen bestudeerde periode is het Friese 
Bolsward. In een voorschrift over de viering van het avondmaal uit 1580 
worden alleen de Psalmen 23, 85, 100, 118 en 133 vermeld.383 Daarnaast 
weten we uit deze periode dat in een aantal plaatsen, zoals in Deventer 
en Naaldwijk, het psalmboek van het begin tot het eind wordt doorge-
zongen.384 

Uit het bovenstaande blijkt dat de conclusie van Van Deursen over 
de voorkeur van de gereformeerden voor de gezangen in Dathenus’ 
psalmboek sterk genuanceerd moet worden. In deze beginperiode van de 
Gereformeerde Kerk in de Nederlanden genieten, naast een paar gezan-
gen, ook een aantal psalmen duidelijk de voorkeur. 

Als het gaat om de gehele periode 1566-1773, dan kunnen we con-
cluderen dat een deel van de gezangen van Dathenus geliefd is en veel 
gebruikt wordt, terwijl een ander deel van de collectie nauwelijks ingang 
lijkt te vinden. De Tien Geboden, het Onze Vader, de geloofsbelijdenis en 
het gebed voor de preek worden het meest gebruikt, al dan niet als vast 
liturgisch gezang. Waarbij gezegd moet worden dat het aantal gegevens 
over het gebruik van deze gezangen gaandeweg minder wordt. Het gebed 
voor de preek lijkt zelfs langzamerhand aan populariteit in te boeten, 
getuige bijvoorbeeld het feit dat een aantal herberijmers in de achttiende 
eeuw geen alternatief voor dit gezang opneemt en dat de melodie niet in 
trek is om voor andere liederen te gebruiken. De opvatting dat dit gezang 
tot in de tweede helft van de achttiende eeuw breed als vast onderdeel van 

ordinare classis (deses jaers) toe sal worden gecontinueert ende hem middelertijdt in ’t singen van 
eenige psalmen (als psalm 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 50, 51, 95, 103, 119) alsoo 
oeffenen, dat hy alle deselve bequamelick alsdan can singen.’
382.  Zie Visser, Classicale Acta, X, 607 (Psalm 15, 37, 51 en de Lofzang van Simeon), 609 (Psalm 
134 ‘ende eenige andere meer’), 615 (‘eenige verssen uyt de psalmen Davids’) en 748 (nadat de 
remonstrantse predikanten zijn geschorst, wordt bij de eerste vrije preek in Brielle ‘voor ende 
na de predicatie’ met ‘groote vrymoedicheyt ende blyschap gesongen den 40n psalm: Nadat ick 
langen tijdt hebbe verwacht etc.’).
383.  W. Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd 
protestantisme in Friesland, 1580-1650, Hilversum/Leeuwarden 1999, 534: ‘In het affkomen 
des dienaers van den predickstoel, sal die schoelmeister den 23 psalm Davidt uphaelen ende het 
eerste vers daeraff singen met die gemeinte. (...) Vermits alsdan oock so lange niedt gesongen sal 
worden totdat die eerste taefelen gedemittiert ende sal alsdan die koster ofte voersanger werder 
anfangen den 23 ende alse voorts die hier toe moegen dienstlick, soals den 85, den 100, 118 ende 
133, etc.’
384.  Zie Luth, Daer wert, 98. Ook voor latere perioden is deze praktijk nog bekend, zoals in 
Groningen in 1686. Zie: Feith, ‘Muzikanten en de beoefening der muzijk in Groningen’, 10. Vgl. 
boven in paragraaf IV.5.2.1 ook wat Halma in 1712 schrijft over het doorzingen van het hele 
psalmboek.
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de liturgie wordt gebruikt, wordt niet bevestigd door de gegevens van 
dit onderzoek.385 Iets dergelijks geldt voor de Tien Geboden. Het breed 
verspreide gebruik om dit lied in de eredienst te zingen, komen we na 
1650 zo niet meer tegen.386 Het Onze Vader daarentegen krijgt als avond-
maalslied én bruiloftsgezang juist een nieuwe functie vanaf het eind 
van de zeventiende eeuw. Wat betreft de twee geloofsbelijdenissen die 
Dathenus’ kerkboek bevat, is duidelijk dat het Symbolum Apostolorum 
weinig populair is. Keer op keer wordt er gekozen ten gunste van de ge-
loofsberijming van Utenhove. Het gebruik om de geloofsbelijdenis in de 
liturgie te zingen lijkt tot in de achttiende eeuw te bestaan, getuige onder 
andere wat Halma daar in 1708 nog over schrijft.

Over het gebruik van de drie nieuwtestamentische lofzangen, die qua 
inhoud boven elke discussie verheven zijn, vinden we opmerkelijk ge-
noeg weinig. In Hoornaar worden ze bijvoorbeeld in een periode van acht 
jaar (1623-1631) niet één keer gezongen. Het blijft bij incidentele ver-
wijzingen, zoals het gebruik van de Lofzang van Maria in Schoonhoven 
(1619) en het zingen van de Lofzang van Simeon door de schoolmeester 
van Stad aan het Haringvliet (1620). Wel blijkt de Lofzang van Simeon 
(en soms de Lofzang van Maria) in toenemende mate te worden gebruikt 
in het kader van de viering van het avondmaal. Over het gebruik van de 
Lofzang van Zacharias is helemaal vrijwel niets bekend, behalve dat de 
melodie vanaf de toren in Alkmaar klinkt. Wél worden de drie lofzangen 
meestal meegenomen als Dathenus’ kerkboek wordt vertaald. Met Kerst 
lijken deze gezangen nog niet in verband te worden gebracht, iets wat na 
1773 wel het geval is.

Bovengenoemde acht gezangen behoren in deze periode tot het door de 
leiding van de Gereformeerde Kerk toegestane repertoire. Dat geldt niet 
voor de vijf zogenoemde ‘vrije’ gezangen: de twee maaltijdliederen, het 

385.  Vgl. Luth, Daer wert, 131-132, die zegt dat het gebruik van dit gezang gedurende de 
zeventiende eeuw en een groot gedeelte van de achttiende eeuw wordt bevestigd door J. 
Heringa in een artikel uit 1834. In het bewuste artikel zegt Heringa echter niet meer dan dat 
de ‘Nederduitsche Hervormde Gemeente’ zich ‘tot op het jaar 1774’ bediende van de versie van 
Utenhove van het GvdP. Zie J. Heringa, ‘Bijzonderheden, betreffende de vervaardiging van de 
gewone Nederlandsche Bijbelvertaling’, AKGN 5 (1834) 57-202, daar 111-112. Elders stelt Luth, 
Daer wert, 253 dat na 1750 de belangstelling voor het GvdP weer toeneemt. De voorbeelden die 
hij noemt, betreffen echter alle de nieuwe versie van dit lied in de berijming van 1773. Vgl. S.J. 
Lenselink, ‘De Nederlandse hymnologie in internationaal perspectief’, NAK 56 (1975-1976) 358-
366, daar 361, die wel erg minimalistisch stelt: ‘Waarschijnlijk is het lied de laatste 350 jaar niet 
meer in liturgisch gebruik geweest, maar in de eerste halve eeuw na zijn ontstaan is dat zeker – 
misschien hier of daar – het geval geweest.’
386.  Vgl. echter Luth, Daer wert, 159, die over de periode 1600-1750 schrijft: ‘Dat de melodie van 
het tien geboden-lied bekend was en tamelijk vaak gezongen werd, zal vooral aan de gewoonte 
om dit lied een eigen liturgische plek te geven, moeten worden toegeschreven.’
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morgengebed, de Hymne en het Eigen Geschrift van David. Misschien 
dat we daarom weinig tot niets horen over hoe deze liederen in de prak-
tijk functioneren. Over het gebruik van de Hymne lezen we het meest, 
zij het dat de berichten vooral uit de eerste helft van de zeventiende eeuw 
stammen. Over het gebruik van het morgengebed horen we alleen als 
Halma in 1712 de praktijk om het hele psalmboek op rij te zingen wraakt. 
Datzelfde geldt voor de beide maaltijdliederen. Van het gebruik van het 
Eigen Geschrift van David is in de Nederlanden helemaal niets bekend; 
in de overzeese gebieden lijkt het lied echter wel geliefd te zijn. Het feit 
dat herberijmers en componisten (een aantal van) deze vijf liederen wel 
meenemen in hun psalmberijming of koraalboek en de maaltijdliederen 
bijvoorbeeld wel voorkomen in het Haarlemse catechetische boekje uit 
1590, lijkt erop te wijzen dat deze liederen bekend zijn en gebruikt wor-
den, waarschijnlijk vooral in huiselijke kring en schoolverband.387

Het is gezien het bovenstaande te sterk uitgedrukt als J. Heringa in 
1826 stelt dat ‘in hervormde Gemeenten onzes Vaderlands’, ondanks de 
bepaling van de Dordtse Kerkorde van 1619, ‘tot veler stichting’ gebruik 
is gemaakt van het morgengebed, de Hymne en de beide maaltijdliede-
ren.388 Beter is binnen de collectie lofzangen van Dathenus te onderschei-
den tussen de officieel geaccepteerde acht gezangen – de Tien Geboden, 
het Onze Vader, de twee geloofsbelijdenissen, de drie lofzangen en het 
gebed voor de preek – en de vijf andere liederen. Van de eerste groep 
staat het (kerkelijk) gebruik onomstotelijk vast, vooral in de periode tot 
1650. De tweede groep gezangen is ook geaccepteerd, gezien het feit dat 
er geen gegevens zijn waaruit blijkt dat geprobeerd is deze gezangen uit 
de psalmboeken te weren, maar het (kerkelijk) gebruik ervan lijkt in de 
onderzochte periode minimaal te zijn. 

Dat neemt niet weg dat vanaf de zeventiende eeuw de tendens is 
waar te nemen dat de gehele collectie gezangen in Dathenus’ psalmboek 
wordt aangeduid als ‘heilige gezangen’. Met name Voetius gebruikt deze 

387.  Vgl. R. Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang by de hervormden in 
Nederland, tweede druk, Amsterdam 1863, 133 over de maaltijdliederen en het MG: ‘Deze 
werden echter meer beschouwd voor huiselijk dan voor kerkelijk gebruik bestemd te zijn.’
388.  Zie J. Heringa, ‘Berigt, aangaande Euangelische Gezangen, in Nederlandsche Hervormde 
Gemeenten voormaals gebruikt’, KRR II (1826) 245-353, daar 348: ‘Niettegenstaande deze bepaling 
[artikel 69 van de Dordtse Kerkorde], heeft men, door alle tijden heen, in hervormde Gemeenten 
onzes Vaderlands, tot veler stichting, gebruik gemaakt van den Morgenzang en Avondzang: 
welke bij de Dordrechtsche Kerken-ordening waren uitgesloten, zóó wél, als het Gebed vóór, en 
de Dankzegging na den eten.’ Heringa verwijst vervolgens naar wat Koelman in zijn De pointen 
uit 1678 schrijft. Vgl. Luth, Daer wert, 131: ‘Er zijn geen aanwijzingen dat er met betrekking tot 
de gezangen in de onderhavige periode [1600-1750] bijzondere ontwikkelingen zijn geweest. De 
gezangen die in het psalmboek van Datheen stonden zullen op de meeste plaatsen zijn gebruikt.’
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aanduiding om de gezangen in Dathenus’ psalmboek, die volgens hem 
eenzelfde autoriteit hebben als de psalmen, te onderscheiden van andere 
gezangen en geestelijke liederen, die niet door de Geest zouden zijn in-
gegeven.
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Hoofdstuk V

De collectie ‘Eenige Gezangen’  
van 1773

Ruim twee eeuwen gelden de psalmen en gezangen van Dathenus bin-
nen de Gereformeerde Kerk in de Nederlanden als de enige officieel 
toegestane liederen die in de eredienst mogen klinken. Daar komt in de 
tweede helft van de achttiende eeuw verandering in. Vanaf 1750 zwelt 
de kritiek op het psalmboek van Dathenus op classicaal niveau steeds 
meer aan, waarna de Staten-Generaal in 1762 toestemming geven voor 
het vervaardigen van een nieuwe berijming.1 Vanaf januari 1773 werkt 
een commissie van negen afgevaardigde predikanten uit alle gewesten 
onder leiding van twee staatsgemachtigden in Den Haag aan het nieuwe 
psalmboek, dat in juli dat jaar gereed is. Nadat de nieuwe berijming aan 
de Staten-Generaal is aangeboden, schrijven die vervolgens voor dat 
de zogenoemde Staatsberijming met ingang van 1 januari 1775 in alle 
gewesten moet zijn ingevoerd.

Over de totstandkoming van de berijming van 1773 is veelvuldig 
geschreven. Het is niet nodig dat hier nog eens uitvoerig te doen.2 Het 

1.  Zie ook paragraaf IV.4.1.
2.  Zie voor de recente literatuur onder andere Roel A. Bosch, En nooit meer oude Psalmen 
zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810, Zoetermeer 1996, 89-117; Roel A. 
Bosch, ‘Die Statenberijming von 1773 in den Niederlanden. Staatliches Bemühen, theologische 
Grundlagen und kirchliche Rezeption’, in: Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens en Jan R. 
Luth (red.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den 
Niederlanden 16.-18. Jahrhundert, Tübingen 2004, 471-480; Roel Bosch, ‘De eredienst als 
strijdperk van Verlichting. De psalmberijming van 1773’, in: Ernestine van der Wall en Leo 
Wessels (red.), Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850, 
Nijmegen 2007, 209-226; Arie Eikelboom, Hymnologie. Een geschiedenis van de strofische 
zang in de westerse christelijke kerk. Deel XIb: De onrust over de kerkzang in de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1600 en 1800, z.pl. 2014, 3-46; Inger Leemans en 
Gert-Jan Johannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: 
de Republiek, Amsterdam 2013, 637-653; A. Ros, Davids soete lier. Vijf eeuwen Nederlandse 
psalmberijmingen, Apeldoorn 2010, 272-301. Vgl. A. Fris (bew.), Inventaris van de archieven 
behorend tot het ‘Oud Synodaal Archief’ van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1566-1816, 
’s-Gravenhage/Hilversum 1991, XVIII-XIX, met een verwijzing naar de archiefstukken. Van 
de oudere literatuur noem ik R. Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang by 
de hervormden in Nederland, tweede druk, Amsterdam 1863, 158-181; H. Hasper, Calvijns 
beginsel voor de zang in de eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis 
der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek, deel 2, bewerkt door W. de Graaf, 
Groningen 1976, 680-715. Zie over de aanloop naar 1773 en voor kwantitatieve en kwalitatieve 
analyses van de werkzaamheden van de commissie S.D. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte: 
piëtistische dichters in de achttiende eeuw, Houten 1995, 267-325. W. Peene, Josua van Iperen 
(1726-1780). Gereformeerd predikant ten tijde van de Verlichting, Zoetermeer 2017, 201-238 
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werk aan de gezangen, dat uitmondt in het samenstellen van de collectie 
‘Eenige Gezangen’ achter de nieuwe psalmberijming, heeft echter nau-
welijks aandacht gehad. Alleen het gegeven dat de commissie discussieert 
over de vraag wat er met het Eigen Geschrift van David (EigDav)3 moet 
gebeuren, is meermalen voor het voetlicht gebracht.4

In dit hoofdstuk beschrijf ik allereerst (V.1) welke rol de gezangen 
spelen in de werkzaamheden van de commissie en hoe uiteindelijk  
de collectie ‘Eenige Gezangen’ ontstaat. In dat verband ga ik ook na 
wat de relatie is tussen deze ‘Eenige Gezangen’ en de zogenoemde 
evangelische liederen. Immers, juist een aantal predikanten die werken 
aan de Staatsberijming stelt in dezelfde tijd dat het hoog tijd wordt  
dat de kerk nieuwtestamentische gezangen (evangelische liede-
ren) krijgt. Vervolgens (V.2) geef ik weer in welke vorm de ‘Eenige 
Gezangen’ in de eerste uitgaven van de nieuwe psalmberijming wor-
den afgedrukt en wat er te zeggen valt over het (beoogde) gebruik van 
deze liederen. Tot slot (V.3) ga ik na wat er bekend is over de ontvangst 
van deze collectie gezangen: onder andere gelegenheidspreken bij de 
invoering van de nieuwe psalmbundel, zogenoemde orden van teksten 
die na 1773 verschijnen en koraalboeken die in het laatste kwart van 
de achttiende eeuw worden gemaakt kunnen daar informatie over ver-
schaffen. 

beschrijft de totstandkoming van de psalmberijming vanuit het perspectief van een van de 
predikanten van de commissie, de Zeeuwse afgevaardigde Josua van Iperen.
3.  Ook in dit hoofdstuk worden de afkortingen van de gezangen gebruikt. De afkortingen van de 
gezangen van Dathenus zijn al in de hoofdstukken III en IV gehanteerd. In dit hoofdstuk worden 
de gezangen van ‘1773’ geïntroduceerd. TG, LM, LZ, LS en EigDav kunnen op eenzelfde manier 
worden afgekort. De overige gezangen hebben echter in ‘1773’ een andere titel. Ze worden als 
volgt afgekort: Het Gebed des Heeren (GdH), De eerste berijming van de XII. Artikelen des 
Geloofs (EBAG), De tweede berijming van de XII. Artikelen des Geloofs (TBAG), de Bedezang 
voor de Predikatie (BvdP), de Morgenzang (MZ), de Bedezang voor het Eeten (BvhE), de 
Dankzang na het Eeten (DnhE) en de Avondzang (AZ).
4.  J.G.R. Acquoy, ‘De psalmwijzen der Nederlandsche Hervormde Kerk en hare herziening’, 
ANK 4 (1893) 1-84, daar 76-77 besteedt kort aandacht aan de zittingen van de commissie waarin 
de gezangen behandeld worden. Peene, Josua van Iperen, 223-226 wijdt twee subparagrafen 
aan de gezangen en het EigDav. Zie voor het EigDav ook onder andere Bennink Janssonius, 
Geschiedenis van het kerkgezang, 176; Ros, Davids soete lier, 303; Sybe Bakker, ‘Een boventallig 
Davidslied. Vier eeuwen herdichtigen van Psalm 151’, in: Jaco van der Knijff e.a. (red.), Bach, het 
kerklied en het orgel. Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth, 
Steenwijk 2016, 95-114, daar 109-111. Vgl. Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse 
Kerkgeschiedenis, tweede druk, Kampen, 2010, 536-539, waar de nieuwe psalmberijming aan 
de orde is. Over de ‘Eenige Gezangen’ wordt het volgende gemeld (537-538): ‘Tevens besprak 
de commissie enkele bijbelliederen en de berijmde geloofsbelijdenis; ze werden samengenomen 
onder de titel ‘Enige gezangen’. Discussie gaf nog de vraag hoe te handelen met het zogenaamde 
‘Eigen geschrift van David’, dat achter Datheens Psalmen voorkomt. De commissie liet de 
beslissing over dit lied dat bij het kerkvolk geliefd was, aan de Staten. Hoewel het niet werd 
geaccepteerd, komt het nog wel voor in sommige kerkboeken.’
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V. De collectie ‘Eenige Gezangen’ van 1773

In dit hoofdstuk gaat het om de collectie ‘Eenige Gezangen’ als geheel. 
In hoofdstuk VI, waar voor alle gezangen de herkomst en ontwikkeling 
wordt beschreven, komt aan de orde hoe de commissie van 1773 elk 
afzonderlijk gezang bewerkt.

Als het gaat om de werkzaamheden van de Staatscommissie in 1773, is 
een aantal bronnen voorhanden. De belangrijkste zijn de volgende drie 
verslagen:
• de officiële Handelingen van de commissie, geschreven door Pieter 

Leonard van de Kasteele, een van de twee secretarissen van de staats-
gemachtigden in de commissie;5 

• het Verbaal dat de andere secretaris van de staatsgemachtigden, mr. 
Jacob Visser, schrijft;6 

• de tweedelige Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christe-
nen, die de Zeeuwse afgevaardigde predikant in de commissie, Josua 
van Iperen, een paar jaar na het verschijnen van de psalmbundel publi-
ceert.7 

Andere stukken die betrekking hebben op de totstandkoming van ‘1773’, 
zoals verslagen in de archieven van commissieleden, dupliceren slechts 
wat in bovengenoemde twee gezaghebbende verslagen en de gedrukte 
‘historie’ van Van Iperen te vinden is, of voegen daar niets wezenlijks aan 

5.  De Handelingen der vergaderinge tot het verkiezen van eene nieuwe psalmberijminge (...), 
aangeduid als Handelingen 1773, maken deel uit van de officiële stukken van de commissie en 
bevinden zich in Utrecht HUA (Oud Synodaal Archief, inv.nr. 221). Het manuscript vermeldt 
geen auteur. Ros, Davids soete lier, 276-277 meldt dat Pieter Leonard van de Kasteele de auteur 
is.
6.  Het Verbaal van het gebesoigneerde ter gelegenheid van de verbetering der rijm-psalmen, 
aangeduid als Verbaal 1773, bevindt zich in Den Haag KB (signatuur: KW 129 A 20). Het Verbaal 
is onderdeel van het archiefstuk Stukken betreffende een nieuwe psalmenberijming; 1773, dat 
in totaal 173 folio’s bevat. De eerste 125 folio’s bevatten het Verbaal. Daarnaast zijn er diverse 
losse folio’s met aantekeningen, brieven en een gedicht van Josua van Iperen. Het stuk werd in 
1809 door Den Haag KB aangekocht uit de collectie van J. Visser, die volgens de beschrijving van 
de bibliotheek de auteur is van het Verbaal.
7.  Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen, van de dagen der apostelen af, 
tot op onzen tegenwoordigen tyd toe; en inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche 
psalmberyminge: uit echte gedenkstukken saamgebragt door Josua van Iperen (...), 2 delen, 
Amsterdam, wed. Loveringh en Allart, 1777-1778 (aangeduid als Van Iperen, Kerkelyke 
historie). Van Iperen wijdt eerst twee ‘boeken’ aan de geschiedenis van de kerkzang tot in 
de achttiende eeuw (deel I, 1-245). Het derde boek (I, 246-334) beschrijft de onvrede over 
Dathenus’ psalmberijming en de aanloop naar ‘1773’. In boek IV-VIII (I, 335-490 en II, 1-512) 
worden de zittingsdagen van de commissie, de presentatie van het psalmboek en de invoering 
van de nieuwe psalmen beschreven. Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 330 over het 
aanstellen van de twee secretarissen (‘amanuenses’). Van Iperen verwijst in zijn voetnoten 
regelmatig naar het ‘Verbaal der Heeren Commissarissen’, waarmee Verbaal 1773 bedoeld zal 
zijn.
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toe.8 In het vervolg schets ik daarom het werk van de commissie aan de 
gezangen vanuit bovengenoemde drie bronnen.

Bronnen van een heel andere aard zijn de exemplaren van de psalm-
boeken waaruit de commissie in 1773 haar psalmen en gezangen kiest. 
De commissie mag immers geen compleet nieuwe berijming maken. Ze 
moet bij elke psalm en bij elk gezang kiezen uit drie bestaande uitgaven: 
de berijming van Hendrik Ghysen uit 1686,9 die van het kunstgenoot-
schap Laus Deo, Salus Populo uit 1761,10 en die van de arts Johannes 
Eusebius Voet uit 1764.11 Verschillende exemplaren van de berijmingen 
van het kunstgenootschap en van Voet die de commissie in 1773 gebruikt 
zijn bewaard gebleven en bevatten gebruikerssporen. Ze vormen een 
illus tratie van hoe de commissieleden bij de gezangen te werk gaan.12 

De autograaf van het psalmboek van 1773, die in Utrecht bewaard 
wordt, geldt in het onderstaande als het ijkpunt voor de collectie ‘Eenige 

8.  Ook in de archieven van predikanten die deel uitmaakten van de commissie, zijn stukken te 
vinden over de totstandkoming van de psalmberijming van 1773. Bijvoorbeeld in het archief 
van Jacobus Hinlopen, de afgevaardigde uit de provincie Utrecht. Vluchtige kennisname van de 
verslagen in dit archief (Archief Hinlopen) maakte duidelijk dat het geen toegevoegde waarde 
heeft deze stukken te betrekken bij de behandeling van het werk van de commissie ten aanzien 
van de gezangen. Datzelfde geldt voor de anonieme Beknopte historie der nieuwe psalm-
beryming, welke eerlang, in plaats van die van Petrus Dathenus, in Neerlands Hervormde 
Kerk, verwagt wordt (Amsterdam, Loveringh en Allart, 1773) én voor de ‘Beknopte historie 
der nieuwe psalm-beryming’ die in editie Staatsberijming 1776a (het zogenoemde ‘Kunstkeurig 
Psalmboek’) staat afgedrukt (p. V-XX). Voor een enkel detail zal verderop in de hoofdstuk 
wel naar deze bronnen verwezen worden. Wat betreft de ‘Beknopte historie’ uit 1773 en 1776: 
ten onrechte stelt Ros, Davids soete lier, 283 dat de Beknopte historie uit 1773 in 1776 in 
het ‘Kunstkeurig Psalmboek’ werd opgenomen. Het gaat echter om twee heel verschillende 
verslagen. Van Iperen schrijft in 1776 in een brief (16-12-1776) dat voor de beknopte historie die 
in Amsterdam is gepubliceerd, gebruikgemaakt is van zijn ‘Memoires’. Zie Archief Hinlopen, 
fol. 33. Vgl. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, 306, noot 66. Waarschijnlijk doelt Van 
Iperen op de ‘Beknopte historie’ uit 1776. Daarin kondigt de uitgever overigens aan het eind 
de tweedelige Kerkelyke historie van Van Iperen aan, waarvan het eerste deel het jaar erop bij 
dezelfde uitgever verschijnt. Zie over de Beknopte historie van 1773 ook Bosch, En nooit meer 
oude Psalmen zingen, 109-110. Vgl. Eikelboom, Hymnologie, XIb, 31-35, waar de ‘Beknopte 
historie’ van 1776 is afgedrukt.
9.  Psalmen Ghysen 1686.
10.  Psalmen LDSP 1761. De eerste druk van dit psalmboek verscheen in 1760. Dit betrof een 
teksteditie. Nog datzelfde jaar bracht Pieter Meijer een aanvullende uitgave met Verbeteringen 
op het Boek der Psalmen uit. In 1761 volgde de uitgave met muziek. Deze editie gebruikte de 
commissie in 1773. In het vervolg wordt deze berijming aangeduid als LDSP.
11.  Psalmen Voet 1764.
12.  Bij de officiële stukken van de commissie in Utrecht HUA bevinden zich exemplaren van de 
berijmingen van Laus Deo, Salus Populo en Voet. De berijmingen, doorschoten exemplaren met 
aantekeningen, zijn in tweevoud aanwezig. Eén exemplaar van beide psalmboeken is van Van de 
Kasteele. Zie Fris, Inventaris van de archieven, 29, respectievelijk inv.nr. 219 en 220. Ook in het 
Archief Hinlopen zijn exemplaren van beide berijmingen aanwezig. De gebruikte exemplaren 
van de berijming van Ghysen (1686) zijn niet bij de officiële stukken van de commissie noch in 
het Archief Hinlopen opgenomen. Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 366-367, die meldt dat 
de exemplaren van Voet en Laus Deo aan de staatsgemachtigden worden gegeven om te bewaren.



319

V. De collectie ‘Eenige Gezangen’ van 1773

Gezangen’.13 Daarnaast maak ik gebruik van een aantal gedrukte edities 
van de Staatsberijming. Deze uitgaven worden vanaf 1773 door allerlei 
drukkers en uitgevers op de markt gebracht, aanvankelijk tekstedities, 
later uitgaven met melodienotatie. Deze edities laten zien hoe tekst en 
muziek van de ‘Eenige Gezangen’ worden afgedrukt en in welke vorm 
de eerste gebruikers vanaf 1773 kennismaken met de nieuwe collectie 
gezangen.14

13.  Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland 
in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde 
Nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in 
gemaakte veranderingen, manuscript, Utrecht HUA, Oud Synodaal Archief, inv.nr. 222. 
Het manuscript, aangeduid als Autograaf 1773, wordt bewaard bij de officiële stukken van de 
commissie in Utrecht HUA (Oud Synodaal Archief, inv.nr. 222).
14.  Ik raadpleegde uit de periode 1773-1800 zestien gedrukte edities van de Staatsberijming, 
aangeduid als Staatsberijming 1773a et cetera. Zie in de bibliografie bij ‘Edities Staatsberijming 
1773’ de volledige titels. De eerste officiële druk, een teksteditie gedrukt door de Haagse 
staatsdrukker Isaac Scheltus (mijn Staatsberijming 1773a), bevindt zich bij de officiële 
stukken van de commissie in Utrecht HUA (Oud Synodaal Archief, inv.nr. 223). Interessant 
is Staatsberijming 1775a, een teksteditie, waarin de psalmen van 1773 zijn afgedrukt naast de 
oorspronkelijke variant uit de bronberijming waaruit de psalm is gekozen.
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V.1 De gezangen in het werk van de Staatscommissie

V.1.1 Bezinning 
Wie de verslagen over de totstandkoming van ‘1773’ nagaat, ontkomt 
niet aan de indruk dat de gezangen er gedurende het gehele proces wat 
bekaaid van afkomen. Tijdens het jarenlange voortraject waarin de 
gewestelijke overheden en synodes druk bezig zijn met de kwestie van 
de nieuwe psalmberijming, lijken de gezangen bijvoorbeeld geen punt 
van aandacht te zijn geweest.15 Zo spelen bij de vraag welke bestaande 
berijmingen het uitgangspunt zouden moeten vormen voor het nieuwe 
psalmboek allerlei criteria een rol, maar voor zover bekend niet de vraag 
hoeveel en welke gezangen zo’n ‘bronberijming’ heeft.16 Als de Staten-
Generaal in mei 1772 besluiten dat er een selectie gemaakt zal worden 
uit de berijmingen van Ghysen, LDSP en Voet, worden de gezangen niet 
genoemd.17 Als eind 1772 de commissie wordt aangesteld die de nieuwe 
berijming moet gaan maken – twee vertegenwoordigers van de over-
heid, twee secretarissen en negen predikanten uit acht gewesten en het 
landschap Drenthe18 – en er een lastbrief wordt opgesteld, wordt daarin 
evenmin gerefereerd aan de gezangen.19 En ook tijdens de eerste zes 

15.  In de classicale adviezen over het veranderen of verbeteren van de psalmen die op de 
particuliere synode van Zuid-Holland in 1762 werden behandeld, vond ik bijvoorbeeld niets 
over de gezangen. Dit archiefstuk maakt deel uit van de ‘Stukken betreffende de wens om de 
verouderde psalmberijming van Petrus Dathenus te vervangen door de psalmberijming van 
Johannes Eusebius Voet, 1762, 1763’ (Utrecht HUA, inv.nr. 589). Zie Fris, Inventaris van de 
archieven, 76, nr. 589. Ook Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 259-334 meldt in het voortraject 
niets over de gezangen.
16.  Zie Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, 276, 287-290. In de jaren na 1754 komen ten 
minste zeven berijmingen langs als mogelijke kandidaat voor ‘bronberijming’ van het nieuwe 
psalmboek: die van Six van Chandelier (1674), Ghysen (1686), Trommius (1695), Halma (1707), 
Van Belle (1733), Laus Deo, Salus Populo (1760) en Voet (1764). In de paragrafen IV.3.2.1 en 
IV.4.2.1 hebben we gezien dat in deze zeven berijmingen het aantal gezangen op de gebruikelijke 
melodie uiteenloopt van één (Van Belle) tot twaalf (Halma). Criteria die bij de keuze voor de 
‘bronberijmingen’ wel een rol spelen, zijn onder andere de vraag of een berijming inhoudelijk 
niet omstreden is, of de Statenvertaling wordt gevolgd en of de strofe-indeling die van Dathenus 
volgt.
17.  Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 327-328. Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 394, 
waar Baron van Lynden tot Hemmen op 19 juli 1773 in zijn toespraak tot de Staten-Generaal 
refereert aan de resolutie van 6 mei 1772 en zegt dat daarin ‘geen uitdrukkelyk gewag’ is 
gemaakt ‘van de Gezangen, by de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik’.
18.  De commissie bestaat uit de volgende leden: de regeringsvertegenwoordigers Willem 
Frans Godard baron van Lynden tot Hemmen en raadsheer mr. Thomas Hoog, de genoemde 
secretarissen Pieter Leonard van de Kasteele en mr. Jacob Visser, en de predikanten Ahasverus 
van den Berg (Gelderland), Johannes van Spaan (Zuid-Holland), Rutger Schutte (Noord-Holland), 
Josua van Iperen (Zeeland), Jacobus Hinlopen (Utrecht), Georgius Lemke (Friesland), Dirk 
Semeins van Binnevest (Overijssel), Theodoor Lubbers (Groningen) en Hendrikus Johannes 
Folmer (Drenthe).
19.  Zie voor de lastbrief Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 330-331. Vgl. Verbaal 1773, 2v., waar 
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vergaderingen van de commissie, vanaf 12 januari 1773, worden allerlei 
(met name taalkundige) zaken afgestemd en vastgelegd, maar komen de 
gezangen niet ter sprake.20 

Afgaande op de verslagen van Van Iperen en de Handelingen 1773, 
komen de gezangen pas in beeld als in juni 1773 het einde van het traject 
nadert; de commissie lijkt overvallen te worden door het feit dat ze ook 
nog iets met de gezangen moet.21 Er zijn echter bij het derde verslag, het 
Verbaal 1773, twee stukken bewaard die erop lijken te wijzen dat de com-
missie wel degelijk tijdens de eerste sessies in januari over de gezangen 
spreekt. 

Interessant is in de eerste plaats een ongedateerd los vel papier met 
een ‘Lijst der Lofzangen achter de Psalmen’ en een aantal overwegingen 
van de commissie (zie de afbeelding op de volgende pagina).22

Getuige deze lijst was de commissie gestuit op het gegeven dat niet 
elke editie van de berijming van Dathenus evenveel gezangen bevat. 
Daarom zijn bovenaan de dertien gezangen die maximaal in Dathenus 
voorkomen opgesomd, terwijl links in de marge wordt verwezen naar 
een zevental achttiende-eeuwse Bijbel- en psalmboekuitgaven: vier uit-
gaven hebben alle dertien gezangen, de niet nader omschreven Bijbel van 
Muilman telt slechts acht gezangen,23 een klein formaat Bijbel uit 1726 
mist het EigDav, terwijl een latere uitgave van diezelfde kleine Bijbel 
dat gezang wel heeft.24 Achter elk van de dertien gezangen in de lijst is 

op de eerste zittingsdag wordt gerefereerd aan de beide resoluties: die van 6 mei en die van 9 
december 1772.
20.  Zie voor de eerste zes vergaderingen Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 335-368; Verbaal 
1773, 2r.-12v.; vgl. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, 299-300. Veel aandacht wordt de 
eerste vijf zittingen besteed aan de spelling. Vervolgens worden op de zesde zittingsdag tien 
‘stokregels’ opgesteld die bij de keuze van elke psalm kunnen worden gehanteerd.
21.  Zie onder.
22.  ‘Lijst der Lofzangen achter de Psalmen’. Het betreft een los vel papier, genummerd als folio 
163, dat zich achter de notulen bij een aantal andere losse stukken bevindt.
23.  Blijkbaar kent in 1773 iedereen de Bijbel van Muilman, zodat drukker, plaats van uitgave en 
jaartal niet genoemd hoeven te worden. Willem Muilman (1697-1759) was vanaf 1736 predikant 
in Den Haag. Op verzoek van zijn kerkenraad werkte hij aan een correctie en revisie van de Bijbel, 
een project waar zijn vader, Wigbold Muilman, al mee begonnen was. De uitgave van deze Bijbel 
verscheen in 1757 in Den Haag en Middelburg. Zie NNBW 9, 695-697. In Verbaal 1773 is een los vel 
papier opgenomen (fol. 169) met een lijst van artikelen die ‘leverancier Scheltus’ voor de commissie 
leverde. Behalve het nodige papier en schrijfgerei, dertien exemplaren van de psalmboeken van 
Voet en Laus Deo en elf exemplaren van de berijming van Ghysen, ook een Bijbel in kwarto van 
Muilman. Opvallend is dat er van het psalmboek van Ghysen dus minder exemplaren geleverd 
werden, en dat juist dat psalmboek bij de stukken ontbreekt, zoals we boven zagen.
24.  De uitgaven die genoemd worden, zijn: de niet nader aangeduide ‘Bijbel van 1750’ in 
kwartoformaat met kanttekeningen, een Dordts psalmboek in octavo uit 1725 met de prozatekst 
naast de psalmen, een Amsterdams Nieuwe Testament in octavo uit 1720, een Dordtse Bijbel in 
octavo uit 1732, de Bijbel van Muilman, een Amsterdams Bijbeltje in duodecimo uit 1726 en een 
latere Amsterdamse druk uit 1732.
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Afbeelding V.1.1.1: Lijst van lofzangen in Verbaal 1773.
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vervolgens aangegeven of het lied wel of niet in Ghysen, LDSP en Voet 
voorkomt.

Schematisch weergegeven ziet dat plaatje er als volgt uit:25
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Tabel V.1.1.1: Inventarisatie gezangen in bronberijmingen 1773.

Vervolgens maakt de notulist in vier punten de balans op. Uit de inven-
tarisatie blijkt volgens hem: 

1. dat in verschillende uitgaven van Dathenus het EigDav niet voorkomt; 
2.  dat in de ‘geaccrediteerde’ Bijbeleditie van Muilman alleen de eerste 

zeven gezangen en het GvdP zijn opgenomen; 
3.  dat het MG in Dathenus’ psalmboek twee strofen telt, terwijl Ghysen 

er zeven van heeft gemaakt; en 
4.  dat het EigDav in geen van de drie bronberijmingen voorkomt.

Naar aanleiding van de inventarisatie en de balans worden onder aan het 
blad vier vragen geformuleerd:

1.  of er achter de psalmen nieuwe berijmingen van de lofzangen moeten 
worden gevoegd of niet; 

2.  zo ja, of men zich dan ‘vergenoegen zal met het getal der Liederen’ 
achter de berijmingen van Voet en LDSP; 

3.  of dat ook de gezangen moeten worden toegevoegd die alleen Ghysen 
heeft; en 

4.  hoe moet worden omgegaan met het EigDav, dat in geen van de drie 
bronberijmingen voorkomt.

 

25.  Ten onrechte is in de ‘Lijst der Lofzangen achter de Psalmen’ bij Voet aangegeven dat deze 
een berijming van het Symb heeft. Voet heeft echter alleen het GelUt. In het schema heb ik dat 
gecorrigeerd. Bij het MG is aangegeven dat het bij Dathenus om een lied van twee verzen gaat, 
terwijl Ghysen een berijming ‘in 7 versen’ heeft; hetzelfde wordt overigens bij de Hymne van 
Ghysen gemeld.
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Daarmee eindigt het vel papier. Blijkbaar is de commissie op enig moment 
op dit ‘gezangenprobleem’ gestuit en heeft ze de situatie in kaart gebracht. 
Vervolgens zijn de problemen geïnventariseerd. Of er ook antwoorden op 
deze vier vragen geformuleerd zijn, weten we niet. In ieder geval zijn die 
niet bewaard gebleven.

Nu is deze ‘Lijst der Lofzangen achter de Psalmen’ niet gedateerd. Aan 
het vel papier is niet te zien of de commissie deze kwestie in januari 1773, 
tijdens de eerste sessies, bespreekt, of in juni van dat jaar, als de gezangen 
behandeld worden. Er is echter nog een tweede document bij het Verbaal 
1773 gevoegd, dat er waarschijnlijk op wijst dat de gezangen al in januari 
ter sprake komen. Het gaat om een tijdschema (‘Bereeking van de tijd’), 
eveneens op een ongedateerd los vel papier, waarmee de commissie in 
kaart brengt hoeveel tijd ze voor het hele psalmenproject nodig denkt te 
hebben, ervan uitgaande dat er per dag twee psalmen of, van lange psal-
men, twee perikopen (de zogenoemde ‘pauzen’) behandeld worden (zie 
de afbeelding op de pagina hiernaast).26

Het schema is kennelijk in de tweede zittingsweek opgesteld, want er 
wordt gemeld dat de eerste psalmen tijdens de zevende zitting op woens-
dag 20 januari al behandeld zijn en dat de commissie naar verwachting 
op vrijdag 22 januari (de negende zitting) halverwege Psalm 5 zal zijn 
aangekomen. Als de ‘beschavers’ op deze manier doorgaan, zullen ze op 
11 juni bij Psalm 100 zijn aangekomen en zal eind augustus Psalm 150 
bereikt zijn.

Voor ons onderzoek is interessant dat in dit tijdschema ook de gezangen 
genoemd worden. In de week die eindigt op zaterdag 27 augustus moeten 
Psalm 147 ‘tot en met de geloofsarticulen’ gedaan zijn. Een week erna, op 
zaterdag 3 september, zijn dan ook ‘de overige gezangen’ klaar. Als we er-
van uitgaan dat de gezangen direct bij het opstellen van het tijdschema zijn 
‘ingetekend’, moet de commissie op dat moment al gesproken hebben over 
de vraag wat ze met de gezangen aan moet.27 Bovendien lijkt de verdeling 
in twee ‘compartimenten’ gezangen (de eerste zeven tot en met het GelUt 
en de ‘overige gezangen’) erop te wijzen dat de commissie op het moment 
van het opstellen van het tijdschema al helder heeft dat ze voor het eerste 
compartiment uit alle bronberijmingen kan putten, terwijl ze voor de ove-

26.  ‘Bereeking van de tijd, die nodig zijn zal tot de Psalmverbetering gesteld zijnde, dat er twee 
Psalmen, of twee Pauzen daags verhandelt worden’. Het losse vel papier, genummerd als folio 161, 
bevindt zich achter de notulen bij een aantal andere losse stukken.
27.  We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat in de ‘Bereeking van de tijd’ later 
een toevoeging is gemaakt ten aanzien van de gezangen. Het handschrift geeft echter geen 
aanleiding in die richting te denken.
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Afbeelding V.1.1.2: Tijdschema in Verbaal 1773.
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rige gezangen alleen Ghysen kan benutten. In deze redenering zijn bij het 
opstellen van het tijdschema ten minste de eerste drie vragen uit de ‘Lijst 
der Lofzangen achter de Psalmen’ al positief beantwoord: er komen gezan-
gen achter de psalmen, en dan niet alleen degene uit LDSP en Voet, maar 
ook de gezangen die alleen Ghysen heeft. Misschien dat ook het EigDav 
onder de ‘overige gezangen’ valt, waarmee ook de vierde vraag zou zijn 
‘gedekt’. Als het waar is dat de discussie waarvan de ‘Lijst der Lofzangen 
achter de Psalmen’ de weerslag is al gevoerd is als de commissie het tijd-
schema opstelt, is het aannemelijk dat beide losse vellen papier op dezelfde 
dag in de tweede zittingsweek zijn vervaardigd.28

Er is echter reden om aan te nemen dat de commissie in januari 1773 
de vragen rond de lofzangen van Dathenus maar gedeeltelijk heeft be-
antwoord. Misschien is wél besloten dat de gezangen waarvoor uit alle 
drie de bronberijmingen kan worden geput, zullen worden opgenomen, 
terwijl de commissie de beslissing over vraag 3 en 4 (de gezangen van 
Ghysen en het EigDav) voor zich uit schuift; waarbij voor de zekerheid de 
‘overige gezangen’ vast wel worden ingetekend in het tijdschema. 

In die richting wijst namelijk het feit dat, als aan het eind van het tra-
ject Psalm 150 in zicht komt, er in de commissie discussie ontstaat over 
de vraag wat er moet gebeuren met de gezangen die alleen in Ghysen 
voorkomen. Het is dan inmiddels 16 juni 1773. In de 105e zitting is net 
de tekst van Psalm 141 en 142 vastgesteld. Vervolgens stelt de voorzitter 
aan het eind van de vergadering voor om twee lijsten te maken: een alfa-
betisch register met het begin van elk psalmvers, en een lijst met psalmen 
die bij speciale gelegenheden kunnen worden gezongen. Aansluitend ko-
men, vlak voordat de vergadering sluit, de gezangen ter sprake. Volgens 
Van Iperen verzoeken de predikanten de staatsgemachtigden ‘met ernst’ 
om de gezangen die niet in Voet en LDSP voorkomen, te mogen overne-
men uit Ghysen. De staatsgemachtigden keuren het verzoek goed, waar-
bij wordt gezegd dat de ‘liederen’ van Ghysen op dezelfde manier als de 
psalmen zullen worden bewerkt.29 Opvallend is overigens dat de kwaliteit 
van de berijmingen van Ghysen op dit moment voor de predikanten geen 
punt blijkt te zijn. Bij de psalmen kiezen ze er slechts tien uit Ghysen, 

28.  Het Verbaal 1773, waaraan de losse documenten zijn toegevoegd, meldt bij het verslag van 
de eerste negen sessies (3v.-15r.) merkwaardig genoeg niets over het opstellen van het tijdschema 
of over de gezangendiscussie. Vgl. Handelingen 1773, 22-25 en Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 
368-375, waar eveneens niets te vinden is.
29.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 329 spreekt van het ernstige verzoek van de predikanten; 
vgl. Handelingen 1773, 226 en Verbaal 1773, 111r., waar alleen gemeld wordt dat deze ‘liederen’ 
– Van Iperen spreekt van ‘lofzangen’ – aan Ghysen ontleend zullen worden en op de gebruikelijke 
manier zullen worden verbeterd.
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volgens Van Iperen vanwege de mindere kwaliteit van deze berijming.30

Hoe het ook zij, tijdens deze 105e zittingsdag wordt er kennelijk te-
ruggegrepen op de vragen die zijn opgeworpen bij de inventarisatie van 
de gezangen. Maar daarbij worden de eerste twee vragen blijkbaar niet 
meer gesteld: Of de gezangen überhaupt wel moeten worden opgenomen 
in de nieuwe psalmbundel. En zo ja, of dan alleen de gezangen uit Voet en 
LDSP een plek moeten krijgen.31 Het lijkt erop dat over deze kwestie in-
derdaad de beslissing al in januari gevallen was. Nu, in juni, antwoorden 
de staatsgemachtigden dus positief op de derde vraag: de vijf gezangen 
die alleen in Ghysen staan, zullen ook worden meegenomen. Daarmee 
is letterlijk op een achternamiddag het besluit gevallen – geen kerke-
lijk besluit maar een staatsbeslissing – dat de nieuwe psalmberijming ten 
minste twaalf gezangen zal tellen. 

Alleen het antwoord op de vierde vraag staat nog uit: Wat te doen met 
het EigDav? Over die kwestie spreekt de commissie pas een week later, op 
woensdag 23 juni (de 110e zittingsdag). Als Psalm 149 is afgehandeld en 
alleen Psalm 150 nog rest, legt Josua van Iperen, alsof het onderwerp nog 
nooit ter sprake is geweest, de vraag op tafel wat er met het EigDav moet 
gebeuren. De staatsgemachtigden geven aan dat ze daar binnenkort uit-
sluitsel over zullen geven.32 De volgende dag komt de kwestie weer aan de 
orde. Na een inventarisatie van de meningen, blijken de predikanten niet 
‘eenparig’ te zijn, waarna het besluit valt dat er ‘bij voorraad’ een nieuwe 
berijming van dit lied gemaakt zal worden, die aan de Staten-Generaal 
zal worden aangeboden. Die moeten dan beslissen wat er verder met het 
gezang moet gebeuren. Van Iperen neemt op zich een nieuwe versie van 
het lied vanuit het Grieks te maken.33 Daarmee is dan eindelijk, op don-
derdag 24 juni, ook antwoord gegeven op de vierde vraag uit de ‘Lijst der 
Lofzangen achter de Psalmen’. Wat de predikanten en de staatsgemach-
tigden betreft, is ook dit dertiende gezang inhoudelijk akkoord en kan het 
opgenomen worden in de collectie gezangen achter de psalmen.

30.  Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 332-333: Psalm 150 wordt uit Ghysen gekozen, ‘om 
het tiental vol te maaken’. Handelingen 1773, 228 benoemt dit overigens niet, evenmin Verbaal 
1773, 112r., waar zelfs sprake is van een ‘eenparigheid’ in de keus voor Ghysen. Vgl. Post, Pieter 
Boddaert en Rutger Schutte, 300-301 voor het negatieve oordeel van commissieleden als Van 
Iperen en Schutte over de berijming van Ghysen.
31.  Over die twee vragen lezen we tenminste niets bij Van Iperen en in de beide andere 
verslagen.
32.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 344 meldt dat hijzelf degene is die deze vraag oppert. Vgl. 
Handelingen 1773, 235 en Verbaal 1773, 115v., waar alleen staat dat de vraag wordt gesteld.
33.  Zo Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 348. Vgl. Handelingen 1773, 238 en Verbaal 1773, 
116r., waar de naam van Van Iperen niet valt. Zie uitgebreider hierover bij de behandeling van dit 
gezang in hoofdstuk VI.13.
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V.1.2 De keuze van de gezangen 
Terwijl de laatste psalmen nog afgerond moeten worden, gaat de com-
missie in de week van maandag 21 juni – de Friese afgevaardigde Lemke 
is deze week voorzitter – aan de slag met de gezangen. Voor de eerste 
zeven gezangen (tot en met het GelUt) moet een keus gemaakt worden 
uit de drie bronberijmingen. Op maandag (de 108e zitting) wordt voor de 
TG en de LM een keus gemaakt. Op dinsdag kiest men de LZ en de LS. 
Op woensdag valt de beslissing over het GoH en de twee geloofsbelijde-
nissen.34 
In Verbaal 1773 is genoteerd welke voorkeur elk van de negen predikan-
ten bij ieder gezang heeft. De stemverhouding per gezang ziet er als volgt 
uit:35

TG LM LZ LS G
oH

Sy
m

b

G
el

U
t

Berg V m m LD V LD/Ghy V

Spaan V V LD LD V Ghy V

Schutte V V V Ghy/LD V Ghy V

Iperen LD LD LD LD V LD/Ghy V

Hinlopen V V m LD V Ghy V

Binnevest x x LD LD V LD/Ghy V

Lubbers V Ghy/LD LD Ghy/LD V Ghy V

Folmer V V V LD V Ghy V

Lemke V LD LD LD V m V

Conclusie V/m V/m LD/m LD/eenp V/eenp Ghy/eenp V/eenp

V = Voet; LD = LDSP; Ghy = Ghysen; x = absent; m = meerderheid; eenp = eenparig

Tabel V.1.2.1: Stemverhouding verkiezing gezangen 1773.

34.  In deze fase wordt ten aanzien van de twee geloofsbelijdenissen ook vastgesteld wat de 
volgorde zal zijn en dat ze zullen worden aangeduid als de eerste en tweede berijming van het 
geloof. Zie Verbaal 1773, 115; Handelingen 1773, 235.
35.  De notulist concludeert bij elk gezang wat de uitkomst is. Bijvoorbeeld: ‘Ergo Voet met de 
meerderheid’ (TG); ‘ergo met eenparigheid’ (GoH). Die ‘eenparigheid’ wordt ook geconcludeerd 
als iemand eigenlijk een andere voorkeur heeft, maar zich bij de meerderheid zal neerleggen. Zo 
kiest Van Iperen bij het Symb zelf voor Laus Deo, maar geeft hij aan zich te voegen naar Ghysen. 
Bij dit gezang, dat overigens alleen uit Ghysen en Laus Deo gekozen kan worden, laat Van den 
Berg aantekenen: ‘L.D. zoo by eenparigheid, andersints Ghijzen.’ En Van Binnevest zegt: ‘L.D. 
is beeter, maar Ghijzen.’ Een aantal keer noemt een predikant twee berijmingen (Lubbers doet 
dit bijvoorbeeld twee keer). Een paar keer geeft iemand aan zich bij de meerderheid te zullen 
aansluiten (Van den Berg doet dit bijvoorbeeld tweemaal).
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Hoewel we op basis van zeven gezangen geen belangrijke conclusies kunnen 
trekken, valt wel een aantal zaken te signaleren. Opvallend is bijvoorbeeld 
de ‘eenparigheid’ waarmee het GoH en het GelUt uit Voet gekozen wor-
den. Wat daar de reden van is, is niet duidelijk.36 Verder zegt bovenstaand 
schema een en ander over de persoonlijke voorkeuren van de predikanten. 
Van Iperen (Zeeland) bijvoorbeeld heeft duidelijk een voorkeur voor de 
berijming van LDSP, iets wat ook voor zijn psalmkeuzes geldt.37 Schutte 
(Noord-Holland) en Folmer (Drenthe) en in mindere mate ook Hinlopen 
(Utrecht) en Van Spaan (Zuid-Holland) tonen duidelijk hun sympathie 
voor de berijming van Voet, wat voor drie van de vier ook ten aanzien van 
hun keuzes bij de psalmen is vastgesteld.38 Tellen we tot slot het aantal 
stemmen dat op een berijming is uitgebracht bij elkaar op, dan staat Voet 
met bijna de helft van de stemmen duidelijk bovenaan. Als tweede volgt 
LDSP, met ruim een kwart van de stemmen. Op Ghysen is slechts een 
achtste van het totaal aantal stemmen uitgebracht.39 Dit beeld komt rede-
lijk overeen met wat ten aanzien van de psalmen is geconcludeerd.40

36.  Soms ziet de commissie zich in haar keus beperkt omdat bijvoorbeeld een van de berijmingen 
een andere ‘verdeelinge der versen’ heeft dan in de berijming van Dathenus voorkomt. Zoiets 
speelt bijvoorbeeld bij de verkiezing van Psalm 51, waardoor volgens Van Iperen de ‘schoonere 
Poësy’ van Laus Deo het niet haalt. Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 13-14. Bij het GoH 
is iets dergelijks echter niet aan de orde: Ghysen en Laus Deo bieden een geschikte variant. 
Waarom geen van de commissieleden daar zijn stem op uitbrengt, wordt niet duidelijk. Bij het 
GelUt gaat de keus tussen Voet en Ghysen. Dat Ghysen geen enkele stem krijgt, toont wellicht de 
lage waardering voor deze berijming. Daar staat tegenover dat het Symb wél ‘met eenparigheid’ 
uit Ghysen wordt gekozen, terwijl Laus Deo een prima variant heeft. Hier zijn wellicht de taal en 
inhoud de reden dat de commissie vrijwel unaniem voor Ghysen kiest.
37.  Zie Peene, Josua van Iperen, 228: ‘Zijn sympathie lag duidelijk bij Laus Deo.’
38.  Zie Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, 300-304, die op basis van de stemverslagen van 
127 psalmen uit het Archief Hinlopen de commissie in twee groepen verdeelt. Folmer, Schutte, 
Hinlopen en Van den Berg hebben een duidelijke voorkeur voor Voet. Van Binnevest, Lemke 
en Van Iperen vertonen een meer dan gemiddelde voorkeur voor Laus Deo. Lubbers en Van 
Spaan wijken niet significant af van het gemiddelde. Vergelijken we de conclusies van Post met 
bovenstaand schema, dan zijn ten aanzien van Van Iperen, Schutte, Folmer en Hinlopen dezelfde 
voorkeuren duidelijk te zien. Dat Van Spaan een voorkeur heeft voor Voet, wijkt echter af van 
het plaatje van Post. Ook bij Lemke is zijn specifieke voorkeur voor Laus Deo niet af te lezen uit 
zijn stemgedrag. Dat bij Lubbers de uitslag net ten gunste van Voet uitvalt, komt overeen met het 
beeld dat Post schetst. Bij Van Binnevest speelt waarschijnlijk een rol dat hij tweemaal absent is 
op een moment dat iemand als Van Iperen voor Laus Deo kiest. Bij Van den Berg is zijn voorkeur 
voor Voet (3 keer) minder duidelijk doordat hij zich tweemaal bij de meerderheid aansluit. Hij 
kiest echter maar eenmaal echt voor Laus Deo.
39.  Het gaat hier om de voorkeuren die duidelijk voor een bepaalde berijming zijn 
uitgesproken. In totaal moeten de negen predikanten over zeven gezangen stemmen, zodat 
63 stemmen kunnen worden uitgebracht. Als een predikant twee berijmingen noemt, krijgen 
beide berijmingen een halve stem. Als iemand zegt zich bij de meerderheid aan te sluiten (4 
keer), telt zijn stem niet mee. Datzelfde geldt als iemand absent is (2 keer). Het aantal stemmen 
dat overblijft (57) is als volgt verdeeld over de berijmingen: 31 voor Voet, achttien voor Laus 
Deo en acht voor Ghysen.
40.  Zie Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, 301 voor een tabel met percentages naar 
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Voegen we nu ook de ‘overige gezangen’, die allemaal aan Ghysen ont-
leend moeten worden, en het EigDav, dat opnieuw berijmd zal worden, 
toe, dan ontstaat het volgende beeld: 

TG LM LZ LS G
dH

EB
A

G

TB
A

G

B
vd

P

M
Z

B
vh

E

D
nh

E

A
Z

Ei
gD

av

Ghysen

LDSP

Voet

Van Iperen

Tabel V.1.2.2: Verkiezing gezangen uit bronbundels 1773.

Nu vallen de verhoudingen heel anders uit. Uitgaande van de twaalf gezan-
gen die uit de drie bronberijmingen afkomstig zijn, stamt de helft van de 
gezangen uit Ghysen, een derde uit Voet en een zesde uit LDSP. Daarmee 
zijn de verhoudingen binnen de afdeling gezangen ook duidelijk anders dan 
binnen het psalmboek zelf. Daar komt namelijk ruim de helft (82 psalmen) 
uit Voet, bijna twee vijfde (58 psalmen) uit LDSP, en slechts een vijftiende 
(10 psalmen) uit Ghysen. De ‘overige gezangen’ zorgen ervoor dat in het 
uiteindelijke psalmboek Ghysen niet slechts met tien, maar met zestien 
berijmingen aanwezig is: bijna 10 procent van het geheel.41

V.1.3 Het bewerken van de gezangen
Woensdag 23 juni om 13.00 uur is een vreugdevol moment: Psalm 150 
is afgerond, waarmee het project ‘gelukkig tot vreugde der vergadering’ 
afgelopen is.42 De commissieleden feliciteren elkaar met deze mijlpaal.43 
Echt klaar is het werk echter nog niet, want de gezangen moeten nog 
behandeld worden. Vandaar dat de commissie diezelfde middag direct 
verdergaat met het schaven aan de TG. Kennelijk hebben alle commissie-
leden zelf het gezang al bekeken, want bijna iedereen voert het woord.44 

aanleiding van de analyse van de stemverslagen van 127 psalmen. In deze analyse krijgt Voet 52 
procent van de stemmen, Laus Deo 41 procent en Ghysen 7 procent.
41.  Van de 162 psalmen en gezangen in het psalmboek van 1773 komen er 86 uit Voet (53 
procent), 60 uit Laus Deo (37 procent) en zestien uit Ghysen (10 procent).
42.  Zo Handelingen 1773, 236.
43.  Zo Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 345. Het Verbaal 1773, 115v. markeert het moment 
niet.
44.  Zo tenminste Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 346-347. Handelingen 1773, 237 en Verbaal 
1773, 115v. geven alleen de aanpassingen die gemaakt worden.
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Aan de exemplaren van de bronbundels die de commissie gebruikt, is te 
zien hoe er wordt gewerkt: in het origineel wordt de zin die niet accep-
tabel is doorgehaald, terwijl het alternatief op de witte ruimte ernaast 
wordt geschreven. Zoals bij de TG uit Voet is te zien:

Blijkbaar begint men haast te krijgen, want aan het eind van deze 
woensdag wordt aan twee afgevaardigden gevraagd vast de ‘beschaaving’ 
van het Symb ter hand te nemen; iets wat bij de andere gezangen, met 
uitzondering van de LZ,45 niet gebeurd was.46 Eenzelfde haast is de vol-
gende dag, donderdag 24 juni, te bemerken. Afgevaardigde Van den Berg 
(Gelderland) doet namelijk al direct aan het begin van de vergadering het 
voorstel om ‘de overige zangstukken’ die alleen in Ghysen staan – het 
tweede ‘compartiment’ dus – door een kleine commissie te laten bewer-
ken, ‘ter bekorting van deze besognes’.47 En zo gebeurt: de afgevaardig-

45.  Bij de keuze van de LZ uit LDSP had men op dinsdag 22 juni direct al een probleem gesignaleerd: 
de tekst kwam niet goed overeen met het metrum. Aan drie afgevaardigden werd gevraagd daar 
alvast naar te kijken. Uitgebreid hierover bij de behandeling van de LZ in paragraaf VI.3.
46.  Zo Handelingen 1773, 237 en Verbaal 1773, 116r. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 353 
meldt bij de behandeling van het Symb dat Schutte en Hinlopen met een voorzet komen.
47.  Zo Verbaal 1773, 116r. Zie Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, 311-312, die laat zien dat 
de staatsgemachtigden ervoor zorgden dat het héle proces in hoog tempo verliep, hetgeen volgens 
Post het werk niet ten goede kwam.

Afbeelding V.1.3.1: Bewerking van de TG van Voet (Utrecht HUA, Oud Synodaal Archief, inv.nr. 
220).
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den van Overijssel, Groningen en Drenthe nemen deze ‘zangstukjes’ 
voor hun rekening. Met uitzondering van de Hymne: die doet Van den 
Berg zelf.48

Op deze donderdag is de commissie bezig met de bewerking van vier 
gezangen: de drie lofzangen en het Symb. De volgende dag, vrijdag 25 
juni, komt volgens Verbaal 1773 en Handelingen 1773 alleen het GoH 
aan de orde. Van Iperen meldt echter dat de commissie eerst nog druk is 
met het afronden van twee gezangen van de dag ervoor.49 Aangezien er 
ook op zaterdag vergaderd wordt, kan de commissie de volgende dag ver-
der. Nadat de laatste hand is gelegd aan het GoH, wordt eerst het GelUt 
gedaan.50 Vervolgens gaat de commissie over tot de behandeling van de 
‘overige gezangen’: het GvdP (dat uiteindelijk wordt doorgeschoven), het 
MG en het GvdE. 

De volgende week gaat de commissie op maandag 28 juni verder: 
haar 114e sessie. Van Binnevest (Overijssel) is nu voorzitter. Behalve het 
GvdP komen de DndM en de Hymne aan de orde.51 Tot slot buigen de 
predikanten zich over de nieuwe versie van het EigDav die Van Iperen 
heeft gemaakt; ook wordt de naam van dit gezang bepaald.52 De commis-
sie vergeet echter kennelijk om het lied ook te zíngen, want half juli ko-
men de predikanten erachter dat de strofen te weinig regels tellen, zodat 
er nog een aantal aanpassingen gemaakt moet worden.53 Niettemin, op 

48.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 348 spreekt van ‘zangstukjes’. Vgl. Handelingen 1773, 
237.
49.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 354: het GoH werd ‘tot eene hoogere volmaaktheid’ 
gebracht ‘na dat er eene menigte van aanmerkingen, op de twee vorige zangstukken, waren 
voorafgegaan, en voor een goed gedeelte, te pas gebragt’. Om welke twee zangstukken het gaat, 
meldt hij niet. De vorige dag zijn als laatste de LS en het Symb bewerkt. Van Iperen heeft echter 
al eerder gemeld (350-351) dat de LZ weliswaar op donderdag is behandeld, maar tijdens de 
volgende zitting pas werd afgelakt. Aangezien de LS heel kort is, lijkt het waarschijnlijk dat de 
commissie op vrijdag 25 juni eerst nog bezig is met de afwerking van de LZ en het Symb.
50.  De uiteindelijke naam van de twee geloofsbelijdenissen wordt pas in de 115e sessie 
vastgesteld: ‘Eerste en tweede beryming van de XII Artykelen des geloofs’. Zo Handelingen 1773, 
252. Verbaal 1773, 121r. schrijft: ‘1e en 2e beryming van de 12 articulen des geloofs’. Vgl. Van 
Iperen, Kerkelyke historie, II, 362, die alleen meldt dát de titels werden vastgesteld.
51.  Overigens doet de commissie ondertussen ook andere dingen. Zo wordt op deze maandag 
nog de laatste hand gelegd aan sommige psalmen en aan het Symb. Ook rapporteert een 
subcommissie over het nakijken van de autograaf tot en met Psalm 119. Zie Verbaal 1773, 119v.; 
Handelingen 1773, 249; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 360.
52.  Het lied krijgt de titel: ‘Een gezang in de oude berijming genoemd een eigen geschrift van 
David’. Zo Handelingen 1773, 250. Vgl. Verbaal 1773, 120r.; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 
362, waar de naam met hoofdletters wordt geschreven.
53.  Zie hierover uitgebreider in hoofdstuk VI.13. Uit deze kwestie blijkt het gelijk van Hasper, 
Calvijns beginsel voor de zang, II, 702, die stelt dat de commissie de Franse melodieën niet 
bestudeerd heeft en dat ook nergens bij Van Iperen te lezen is dat de predikanten zo nu en dan 
een psalm doorzongen om te controleren of er soms nog iets haperde. ‘De commissie heeft 
blijkbaar gedacht, dat alléén maar een andere tekst de kerkzang zou verbeteren.’ Bij twee 
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deze maandag wordt in principe ook de behandeling van het dertiende 
gezang afgerond. In een tijdsbestek van een kleine vijf dagen (23-28 juni) 
‘schaven’ is daarmee de collectie gezangen een feit.

V.1.4 De collectie: naam en volgorde 
Op maandagmiddag 28 juni komt ook de vraag aan de orde hoe het psalm-
boek en de afdelingen gezangen moeten gaan heten. Besloten wordt dat 
het geheel wordt aangeduid met ‘Het Boek der Psalmen’. Boven de col-
lectie gezangen komt te staan: ‘Eenige Gezangen’.54 Dat is iets nieuws in 
vergelijking met de manier waarop de gezangen in het psalmboek van 
Dathenus altijd waren aangeduid: ‘ander lofsanghen’.55 De commissie 
zelf sprak, zoals we zagen, aanvankelijk ook nog van ‘Lijst der Lofzangen 
achter de Psalmen’.56 Waarom niet langer de aanduiding ‘lofzangen’ wordt 
gebruikt, wordt uit de stukken niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat de 
commissie de typering ‘lofzangen’ verbindt aan het eerste ‘compartiment’ 
gezangen, terwijl de ‘overige gezangen’ daaraan toegevoegd worden.57 

Als een dag later, dinsdag 29 juni, de titel van het ‘gansche Werk’, de 
autograaf van het psalmboek, wordt vastgesteld, kiest de commissie voor: 
‘Het boek der Psalmen nevens de gezangen by de Hervormde Kerk van 
Nederland in gebruik’.58 De nieuwe uitgave bevat dus behalve de 150 
psalmen ook de gezangen die op dat moment in de Gereformeerde Kerk 
in gebruik zijn.59 Daarmee wordt gesteld dat deze gezangen in 1773 in 

gezangen, de Lofzang van Zacharias en de tweede berijming van de geloofsbelijdenis, spreekt de 
commissie wel over de melodie. Zie de betreffende paragrafen in hoofdstuk VI. Overigens maakt 
Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 374 wel onderscheid tussen ‘gewone’ poëzie en gedichten die 
gezongen moeten worden. Tegelijk geeft hij zelf aan dat ‘het Psalmgezelschap’ niet ‘verdacht’ was 
op de ‘Interludia des Orgels, en het sléépend zingen der eerste en laatste lettergreep van iederen 
dichtregel, welke naderhand zyn ingevoerd’. Daarmee doelt hij kennelijk op de zogenoemde 
‘korte zingtrant’, die bij de invoering van de staatsberijming werd geïntroduceerd, en op de 
tussenspelen die de organist tussen de regels maakte. Vgl. Luth, Daer wert, 261-262.
54.  Zo Verbaal 1773, 120v. Handelingen 1773, 251 spelt: ‘Eenige gezangen’. Van Iperen, 
Kerkelyke historie, II, 362 zegt alleen dat de titels werden vastgesteld.
55.  Overigens heeft in een aantal achttiende-eeuwse uitgaven van Dathenus’ psalmen de 
collectie gezangen helemaal geen titel. Na Psalm 150 staat: ‘Eynde der Psalmen Davids’, waarna 
direct de TG volgt. Zo bijvoorbeeld in Dathenus 1749a en 1753c.
56.  In Verbaal 1773, 120v. heeft de notulist overigens eerst ‘Eenige Lofzangen’ geschreven. 
Vervolgens is ‘Lof’ doorgehaald en is ‘Ge’ ervoor geplaatst.
57.  Zie bijvoorbeeld de formulering in Handelingen 1773, 251: ‘en boven de lofzangen e.z.v. 
dezen [titel]: Eenige gezangen’.
58.  Handelingen 1773, 252; Verbaal 1773, 120v.; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 362 zegt 
alleen dát de titel vastgesteld werd.
59.  Opvallend is dat hier al sprake is van de aanduiding ‘Hervormde Kerk van Nederland’. Pas 
in 1816, met het Algemeen Reglement, wordt de naam van de Nederduitsche Gereformeerde 
Kerk officieel veranderd in Nederlandsche Hervormde Kerk. Zie A.J. Rasker, De Nederlandse 
Hervormde Kerk vanaf 1795. Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhouding tot 
haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw, zesde druk, Kampen 2000, 27. Ook in 
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gebruik zijn. Maar daarmee wordt ook gezegd dat alle dertien gezangen 
– op 29 juni is nog niet duidelijk of het EigDav wel of niet mee gedrukt 
zal worden – worden aangeboden voor kerkelijk gebruik. Ook al denkt de 
commissie in twee ‘compartimenten’, zoals we gezien hebben, álle gezan-
gen worden blijkbaar gezien als bruikbaar in de liturgie.

Nog één ding blijft er over als het gaat om de ‘Eenige Gezangen’: de 
volgorde waarin ze moeten worden afgedrukt. Daarover spreekt de com-
missie op donderdagavond 1 juli in haar 118e zitting. Besloten wordt om 

de verklaring van de predikanten achter in de Autograaf 1773 wordt gezegd dat in deze berijming 
niets te vinden is wat in strijd is met de leer ‘der Nederlandsche hervormde kerke’.

Afbeelding V.1.4.1: 
Het begin van de 
afdeling gezangen in 
Autograaf 1773.



335

V. De collectie ‘Eenige Gezangen’ van 1773

in principe de volgorde te hanteren zoals die altijd in Dathenus’ psalm-
boek is gebruikt. Alleen worden de beide berijmingen van de geloofsbe-
lijdenis, die altijd respectievelijk vóór en na het GoH kwamen, allebei na 
het GdH geplaatst; kennelijk wil men de beide geloofsbelijdenissen bij 
elkaar houden. De ‘rangordre’ van de ‘lofzangen en andere zangstukken’ 
ziet er volgens een opsomming in Verbaal 1773 dus als volgt uit:60

1. TG
2. LM, LZ, LS
3. GdH
4. twee ‘geloofsberymingen’
5. ‘overige gezangen’
6. EigDav

Twee dingen vallen op. Allereerst dat de commissie opnieuw in ‘com-
partimenten’ denkt: ‘lofzangen’ en ‘zangstukken’, waarbij binnen de 
‘zangstukken’ weer wordt onderscheiden tussen de ‘overige gezangen’ en 
het EigDav. Ten aanzien van het laatste lied gaat de commissie er overi-
gens blijkbaar gewoon van uit dat het ook opgenomen wordt. Het tweede 
is dat de volgorde van de ‘overige gezangen’ niet wordt gespecificeerd. 
De volgorde in Dathenus was in de achttiende eeuw altijd: MG, GvdP, 
maaltijdliederen, Hymne en EigDav.61 Ghysen had in 1686 echter zijn 
gebed voor de preek naar voren gehaald en vóór zijn morgenlied gezet. 
Dát is ook de volgorde die even later in het psalmboek van 1773 wordt 
gehanteerd. Er verandert dus meer ten opzichte van Dathenus dan alleen 
de plaatsing van de geloofsbelijdenissen.62

V.1.5 De ‘Eenige Gezangen’ en de vraag naar evangelische liederen
Pas op vrijdag 16 juli, tijdens een extra vergadering (sessie 120), worden 
de dertien gezangen – nu aangeduid als ‘Lofzangen’ – in de commissie 
nog een laatste keer voorgelezen en worden de laatste aanpassingen 
gemaakt.63 Intussen is dan de eigenlijke afsluiting van het commis-

60.  Zie Verbaal 1773, 122r. Handelingen 1773, 255 zegt dat de ‘lofzangen en andere zangstukken 
achter de Psalmen in dezelfde orde als te voren’ zullen worden weergegeven, behalve de twee 
geloofsbelijdenissen. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 365 schrijft dat de ‘Lofzangen en andere 
Zangstukken’ worden geschikt in de volgorde zoals die later in de psalmboeken staat.
61.  Zie bijvoorbeeld Dathenus 1749a en 1753c.
62.  Het is een aantrekkelijke gedachte om te veronderstellen dat de Bedezang voor de Predikatie 
(BvdP) op deze manier de reeks kerkelijke gezangen afsluit, terwijl met de Morgenzang 
(MZ) de afdeling liederen voor huiselijk gebruik wordt geopend. Dat strookt echter niet met 
bovengenoemde indeling, waarbij de BvdP onder ‘overige gezangen’ wordt geschaard. 
63.  Zie Verbaal 1773, 123v.; Handelingen 1773, 261-262; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 388-
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siewerk al geweest. Die heeft plaats tijdens de laatste officiële zitting 
(sessie 119) op vrijdag 2 juli, die ‘ongemeen luisterryk en aangenaam’ 
verloopt.64 In de diverse toespraken die tijdens deze vergadering wor-
den gehouden, waarbij de nieuwe berijming in alle toonaarden wordt 
geroemd, komt de collectie ‘Eenige Gezangen’ echter niet één keer ter 
sprake.65

Pas op maandag 19 juli brengt de commissie ’s ochtends bij de Staten-
Generaal verslag uit van haar werkzaamheden en gaat ze ’s middags 
op bezoek bij stadhouder Willem V.66 Daarbij worden opnieuw diverse 
redevoeringen gehouden.67 Eén keer worden in dat verband de ‘Eenige 
Gezangen’ genoemd. Staatsgemachtigde Baron van Lynden tot Hemmen 
meldt namens de commissie aan de Staten-Generaal dat ook de ‘Gezangen, 
by de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik’ bij de werkzaamheden 
zijn betrokken, ook al hadden de Staten-Generaal daar bij hun opdracht 
in mei 1772 niets over gezegd. Om welke gezangen het gaat, zegt hij 
niet. Evenmin benoemt hij de afwegingen die gemaakt zijn. Wél meldt 
hij de overwegingen ten aanzien van het EigDav: het lied komt weliswaar 
niet voor in een van de drie berijmingen waaruit gekozen moest worden, 
maar het leek sommige commissieleden toch goed ook dat lied aan te 
bieden, vanwege het gebruik ervan in veel scholen en gezinnen. Het is 
volgens Baron van Lynden tot Hemmen nu aan de Staten-Generaal om 
te beslissen wat er met het lied moet gebeuren.68

390. Dit is ook het moment waarop de commissie erachter komt dat de strofen van het EigDav 
te kort zijn. In deze vergadering worden de psalmen vanaf Psalm 131 tot het einde doorgelezen, 
‘waarop ook de Lofzangen gevolgd zijn’, aldus Verbaal 1773. Van Iperen schrijft in de kantlijn dat 
de commissie leest vanaf Psalm 131 ‘tot aan het einde der Lofzangen’. Als de collectie gezangen in 
de notulen snel moet worden aangeduid, kan dus de typering ‘Lofzangen’ gebruikt worden.
64.  Zo Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 367.
65.  Zie voor het verloop van deze vergadering Handelingen 1773, 258-260; Verbaal 1773, 123r.-
124r.; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 367-386. Eerst houdt Baron van Lynden tot Hemmen 
namens de staatsgemachtigden een toespraak. Vervolgens spreekt Van Binnevest als voorzitter 
respectievelijk de staatsgemachtigden, zijn collega-predikanten en de notulisten toe, waarna een 
uitgebreid gebed volgt.
66.  Zie voor het verslag van deze dag Handelingen 1773, 264-265; Verbaal 1773, 124r.; Van 
Iperen, Kerkelyke historie, II, 390-415.
67.  Bij het bezoek aan de Staten-Generaal houdt eerst Baron van Lynden tot Hemmen een 
toespraak. Vervolgens spreekt Van den Berg namens de predikanten, eerst tot de Staten-Generaal 
en dan tot de stadhouder. De toespraken worden beantwoord door de voorzitter van de Staten-
Generaal, Jan Walraven. Tijdens het bezoek aan de stadhouder voert opnieuw Van den Berg 
het woord. De stadhouder legt vervolgens uit waarom er naar zijn mening nodig een nieuwe 
berijming moest komen. De dag ervoor had hij tijdens de dienst in de Haagse Kloosterkerk z’n 
psalmboek van Dathenus demonstratief dichtgeklapt en weggelegd, omdat hij niet met Psalm 
78:33 God wilde vergelijken met een dronkenman.
68.  Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 394-395. In de beide andere verslagen komt dit niet 
voor.
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In de andere toespraken op deze aanbiedingsdag komen de ‘Eenige 
Gezangen’ niet aan de orde. Wél maakt Van den Berg namens een groot 
aantal commissieleden de Staten-Generaal deelgenoot van ‘den harte-
lyke wensch’ dat de Nederlandse kerk binnenkort ook met evangelische 
liederen ‘duidelyk en onbewimpeld, overeenkomstig met den styl van 
het Euangely der vervulling’ van haar geloof in haar Zaligmaker Jezus 
Christus zal mogen zingen. De Staten-Generaal hebben hun verantwoor-
delijkheid voor de vernieuwing van het psalmboek genomen, laten ze nu 
ook zorgen voor die andere verbetering van de openbare godsdienst.69

Deze roep om evangelische liederen is in juli 1773 niet nieuw. Al voor-
dat de commissie in januari 1773 met het werk aan de psalmberijming 
begint, circuleert er onder een aantal afgevaardigde predikanten een plan 
om meer gezangen aan de nieuwe psalmbundel toe te voegen dan alleen 
de lofzangen die altijd in Dathenus’ bundel hadden gestaan. Van Iperen 
(Zeeland) lijkt hierin het voortouw genomen te hebben. Op 23 septem-
ber 1772 schrijft hij in een brief aan Hinlopen (Utrecht) dat ze moeten 
proberen ook Van Binnevest (Overijssel) en Van den Berg (Gelderland) 
over te halen mee te werken aan het plan. Van Iperen is duidelijk in wat 
hem voor ogen staat: 

Maar behalven dat, ik hope niet, dat men zig met die Liederen vergenoegen 
zal, welke agter de gemelde Psalmberijmingen in navolginge van Dathenus, 
Laupwasser en Clement Marot gesteld zijn. Wat hebben de Liederen van 
Mose, Mirjam, Bileam, Debora en Hanna gedaan, dat zij moeten uitgemon-
sterd blijven en onwaerdig geschat, om te worden opgezongen? Daarenboven, 
Mijnheer, wat moet men zig niet wringen en draijen, bij sommige plegtige 
gebeurtenissen en Feesten, iets in de Psalmen te vinden, dat toepasselijk, niet 
is (want dat gebeurt zelden) maar schijnt; en er dan nog met de hairen word 
bijgesleept.70

Er moeten volgens Van Iperen dus meer liederen komen dan alleen degene 
die, in navolging van de berijming van Dathenus en de Duitse evenknie 
van Lobwasser (die beide teruggaan op het Franse psalter van Marot en 

69.  In de Handelingen 1773, 265 wordt gezegd dat Van den Berg de wens van ‘vele leden’ 
vertolkt. De oorspronkelijk formulering ‘den hartelyke wensch der leden’ is doorgehaald. Hij 
spreekt dus niet namens alle commissieleden. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 407-408 doet 
voorkomen alsof de commissie eensgezind is in het verlangen naar ‘Euangelische lofliederen’: hij 
spreekt van ‘de vurige wenschen van onze saamvereenigde harten; die teffens de wenschen zyn 
van zeer vele weldenkende menschen van allerlei staat en rang’.
70.  Archief Hinlopen, fol. 14v.-15r. (brief 23 september 1772). Ook geciteerd bij Post, Pieter 
Boddaert en Rutger Schutte, 316.
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Beza), in de drie bronbundels staan waaruit de commissie zal moeten 
kiezen. Van Iperen denkt daarbij in eerste instantie aan andere Bijbelse 
lofzangen, zoals die bijvoorbeeld in het Oude Testament te vinden zijn.71 
Maar daarnaast moeten er ook liederen komen die gebruikt kunnen wor-
den op plechtige momenten en kerkelijke feestdagen, momenten waarop 
een predikant eigenlijk geen bijpassende psalmen kan vinden. Hier denkt 
Van Iperen overduidelijk aan het nieuwtestamentische lied.72 Hinlopen 
staat in zijn reactie niet afwijzend ten opzichte van gezangen, maar ziet 
wel grote bezwaren. Bijvoorbeeld dat de Dordtse Kerkorde van 1619, 
waaraan de predikanten zich onderworpen hebben, nieuwe gezangen niet 
toestaat.73 Van Iperen is echter van mening dat het bewuste kerkorde-
artikel (artikel 69) niet meer van toepassing is; dat had volgens hem 
alleen betrekking op de berijming van Dathenus.74 

Als de commissie vanaf januari 1773 bezig is met de psalmberijming, 
lijkt de kwestie van de evangelische liederen even in de ijskast gezet te 
zijn. Toch komt het onderwerp op enig moment ter sprake. Volgens Van 
Iperen is er in het voorjaar van 1773 in Zeeland, Utrecht en elders een be-
weging ontstaan die ervoor wil zorgen om, ‘ware ’t mogelyk, nog eenige 
nieuwe en gezuiverde Evangelische Liederen, by het Psalmboek, geplaatst 
te krygen’. Van Iperen wijst op de provincie Utrecht, waar de gewestelijke 
staten op 12 mei 1773 een voorstel behandelen waarin bepleit wordt dat 
de commissie in Den Haag de opdracht krijgt om, naast het werk aan de 
psalmen, ook ‘eenige Godsdienstige Liederen’ voor de christelijke feest-
dagen en voor andere gelegenheden te verzamelen. Volgens het voorstel 
strijdt dit niet met de Dordtse Kerkorde, omdat Voetius, die zelf in 1619 
lid was van de Dordtse synode, al aangaf dat hij dergelijke ‘Godsdienstige 
Liederen’ niet afkeurde. De Utrechtse overheid staat welwillend in deze 

71.  Opvallend is dat hij Bileam noemt, de heidense waarzegger die volgens Numeri 22-24 Israël 
moet vervloeken en daarbij inderdaad een paar liederen zingt.
72.  Archief Hinlopen, fol. 15r. Als voorbeeld noemt Van Iperen de gezangen voor Kerst, Pasen et 
cetera die de Waalse synode heeft vrijgegeven. Het psalmboek dat in Kleef en omstreken wordt 
gebruikt, waaraan een reeks gezangen is toegevoegd, kan gebruikt worden om de gezangen aan 
te ontlenen die Van Iperen bedoelt. Nóg beter is om de dichter Rutger Schutte over te halen een 
aantal van zijn gezangen af te staan.
73.  Archief Hinlopen, fol. 16 (brief 5 oktober 1772). Zie ook Post, Pieter Boddaert en Rutger 
Schutte, 316.
74.  Archief Hinlopen, fol. 28r. (brief 29 november 1772). Men dacht volgens Van Iperen in 
1619 niet aan de mogelijkheid dat er een verbeterde berijming zou komen; ‘en men vreesde, 
dat de Liederen, welke er toen voor handen waren, ligtelijk nadeel aan de Orthodoxie zouden 
toebrengen. Men voorzag niet, dat er eene Synodus Contracta Nationalis over dat onderwerp 
zou bijeen geroepen worden.’ Met die ‘Synodus Contracta Nationalis’ bedoelt Van Iperen de 
psalmberijmingcommissie waarin hij net is benoemd. Zie ook Post, Pieter Boddaert en Rutger 
Schutte, 316.
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kwestie. Maar in de andere gewesten komt het voorstel niet aan de orde, 
zodat er ‘geene kans schynt geweest te zyn, om dat heilzaam en loffelyk 
ontwerp ter uitvoer te brengen’, aldus Van Iperen.75

Bij Van Iperen komt deze passage aan de orde als hij de werkzaamheden 
van de commissie in de tweede week van mei 1773 beschrijft.76 Het lijkt er 
echter op dat de commissie pas in juni, als de laatste psalmen worden be-
handeld en de lofzangen aan de beurt zijn, over deze kwestie spreekt. Een 
anoniem verslag uit 1776 stelt namelijk dat de commissie tijdens de 107e 
vergadering op vrijdag 18 juni, nadat de twee laatste psalmen gekozen zijn, 
over de gezangen van Dathenus (hier aangeduid als ‘Lofzangen’) spreekt 
en in dat verband het verlangen naar andere liederen aan de orde stelt: 
‘Wanneer alle de Leden onderling te kennen gaaven, hoe het te wenschen 
ware, dat die met eenige Euangelische, en wel bijzonder, met Feestliederen 
mogen vermeerderd worden!....’77 Volgens dit verslag roept dus de start 
van het werk aan de ‘Eenige Gezangen’ opnieuw de vraag op naar meer 
liederen, vooral gezangen voor de kerkelijke feestdagen.

Duidelijk is dat Van den Berg op 19 juli voor de Staten-Generaal een 
gevoelen vertolkt dat breed leeft bij de commissie.78 De Staten-Generaal 
reageren echter niet op deze ‘vurige wens’ van de commissieleden.79 Dat 
weerhoudt een aantal predikanten er vervolgens niet van om, direct na-
dat het werk aan de psalmberijming klaar is, verder te gaan met het ont-
wikkelen van ideeën over een gezangenbundel.80 Uiteindelijk zal die uit-

75.  Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 2382-40.
76.  Van Iperen voegt deze passage toe nadat hij de 84e zitting (woensdag 12 mei), waarin de 
commissie tot en met Psalm 106 is gekomen, heeft beschreven. Het lijkt er echter op dat hij deze 
passage op deze plek invoegt omdat hij uitgebreid citeert uit de notulen van de Staten van Utrecht 
van 12 mei 1773. Van Iperen concludeert zelf al dat het Utrechtse plan op niets is uitgelopen en 
kondigt aan dat hij verderop in zijn boek op deze kwestie terugkomt.
77.  Het betreft hier bovengenoemde anonieme ‘Beknopte historie der nieuwe psalmberijming’ in 
Staatsberijming 1776a (het citaat staat op pag. XVI).
78.  Bosch, En nooit meer oude Psalmen zingen, 112 spreekt zelfs van ‘de verborgen agenda’ van 
de commissie.
79.  Blijkens Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 412-414 gaat de voorzitter van de Staten-
Generaal, Jan Walraven, niet in op de suggestie. Dat is ook de conclusie die Van Iperen trekt 
in een brief van 31 oktober 1773. Archief Hinlopen, fol. 84r. Zie ook Post, Pieter Boddaert en 
Rutger Schutte, 316.
80.  Van Iperen komt op zondagavond 25 juli 1773 thuis in Veere en schrijft al op dinsdag 27 juli 
een brief aan Hinlopen waarin hij stelt dat het tijd wordt om liederen te verzamelen die achter het 
psalmboek kunnen worden gevoegd. Zie Archief Hinlopen, fol. 70r. Van den Berg gaat in een brief 
aan Hinlopen van 14 augustus 1773 uitgebreid op de kwestie in en komt met een eerste selectie. 
Zie Archief Hinlopen, fol. 65-68. De predikanten denken in dit stadium vooral aan vertalingen van 
gezangen uit Duitse gereformeerde kerkboeken en aan liederen van de coccejaanse lekentheoloog 
Hendrik Lussing. Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, XV-XVI, waar Van Iperen in zijn voorrede 
de bundel van Lussing noemt, die volgens hem heel goed achter het nieuwe psalmboek gebonden 
kan worden. Vgl. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, 316-317; Peene, Josua van Iperen, 98-99. 
Bosch, En nooit meer oude Psalmen zingen, 113-114 geeft de brief van Van den Berg weer.
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gave er ruim dertig jaar later komen: de bundel Evangelische Gezangen 
van 1806.81

Het is hier niet de plaats om verder in te gaan op de ‘zaak der ge-
zangen’82 en de ontwikkelingen die leiden tot de bundel Evangelische 
Gezangen van 1806.83 Voor ons onderzoek is het van belang te consta-
teren dat (een deel van) de commissie die aan de psalmberijming werkt 
aanvankelijk denkt aan een uitbreiding van het aantal ‘Eenige Gezangen’ 
met andere Bijbelliederen en ‘feestliederen’, maar gaandeweg een te-
genstelling creëert tussen de psalmen en ‘Eenige Gezangen’ enerzijds en 
evangelische lofliederen anderzijds. Ook al is een aantal van de ‘Eenige 
Gezangen’ te typeren als nieuwtestamentisch lied waarin rechtstreeks 
tot of over Christus gezongen wordt (het GdH, de AZ), blijkbaar hoort 
deze collectie voor het gevoel van de commissie uiteindelijk bij de cate-
gorie oudtestamentische psalmen waarin slechts in bedekte termen over 
Christus gezongen wordt. Kortom, de ‘Eenige Gezangen’ staan tussen de 
psalmen en de evangelische gezangen in en horen meer bij de eerste dan 
bij de laatste categorie.

81.  Vgl. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, 318, die stelt dat de gezangenkwestie 
tegenstellingen schiep en de eenheid tussen de commissieleden in gevaar bracht, maar dat ook 
‘oudere en behoudende’ leden als Hinlopen en Schutte geen principiële bezwaren hadden tegen 
het invoeren van gezangen.
82.  Zo Van den Berg in bovengenoemde brief van 14 augustus 1773. 
83.  Zie voor een uitvoerige beschrijving A.W. Bronsveld, De Evangelische Gezangen, verzameld 
in de jaren 1803-1805, in gebruik bij de Nederlandsche Hervormde Kerk. Historisch-
letterkundig onderzoek, Utrecht 1917. Vgl. Bosch, En nooit meer oude Psalmen zingen, 305-342.
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V.2 De gezangen in het psalmboek

V.2.1 De ‘Eenige Gezangen’ in druk 
Op 19 juli 1773 geven de Staten-Generaal hun goedkeuring aan het 
nieuwe psalmboek, zodat het gedrukt kan worden. In eerste instan-
tie vervaardigt staatsdrukker Isaac Scheltus te Den Haag een aantal 
folio-exemplaren voor de overheid, voor alle gewesten en voor de leden 
van de commissie. In oktober krijgen ook andere drukkers door het hele 
land heen toestemming om het psalmboek te drukken. Aanvankelijk gaat 
het om tekstuitgaven, maar al vóór het einde van het jaar verschijnen er 
ook edities waarin de muziek is afgedrukt.84

Intussen weet het kerkvolk 
vanaf 19 juli tot het moment dat 
er publieksedities verschijnen 
niet precies wat er in het nieu-
we psalmboek staat. De anonie-
me Beknopte historie der nieuwe 
psalm-beryming uit 1773, die na 
19 juli maar vóór de publicatie 
van het psalmboek is geschreven 
om mensen die nieuwsgierig zijn 
naar het nieuwe psalmboek vast te 
informeren, meldt dat er een lijst 
in omloop is waaruit kan worden 
opgemaakt hoeveel psalmen uit 
Voet, uit LDSP en uit Ghysen zijn 
gekozen. Maar over de gezangen 
heerst onduidelijkheid. De auteur 
schrijft dat de lijst maar zeven 
gezangen telt, en dat er dus ver-
geleken met het psalmboek van 
Dathenus een aantal gezangen 

wordt gemist.85 Zelfs de commissieleden verkeren in onzekerheid of er 

84.  Zie voor de uitgave van het psalmboek Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 417-421; vgl. Ros, 
Davids soete lier, 282-283. Volgens Van Iperen was de Leidse drukker Cornelis van Hoogeveen jr. 
in november 1773 de eerste die een publiekseditie op de markt bracht. In Amsterdam kwamen bij 
twee drukkers de eerste uitgaven met muziek van de pers. Zie voor edities met muziek uit 1773 
mijn Staatsberijming 1773d en 1773e.
85.  Beknopte historie der nieuwe psalm-beryming, 1773, 17-18: ‘Dit weet men, uit eene 
waereldkundige LYST, welke waarschynlyk overal te bekomen, althans openbaar gedrukt is, dat 
’er gekooren zyn uit de Psalm-Beryming van den Heer VOET, een aantal van tweeëntachtig, 

Afbeelding V.2.1.1: Titelpagina van de eerste 
officiële druk van het psalmboek van 1773 
(Staatsberijming 1773a).
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twaalf of dertien gezangen in het psalmboek zullen staan. De beslis-
sing over het EigDav was immers aan de Staten-Generaal overgelaten. 
Maar van een besluit van de hoogmogende heren over dit lied is niets 
bekend.86

Als de psalmboeken vanaf november 1773 op de markt komen, kan ie-
dereen constateren dat de collectie ‘Eenige Gezangen’ achter de psalmen 
twaalf gezangen telt, weergegeven in de volgorde die de commissie op 1 
juli had afgesproken:87

 1. De Tien Geboden des Heeren (TG) 

 2. De Lofzang van Maria (LM)

 3. De Lofzang van Zacharias (LZ)

 4. De Lofzang van Simeon (LS)

 5. Het Gebed des Heeren (GdH)

 6. De eerste berijming van de XII. Artikelen des Geloofs (EBAG)

 7. De tweede berijming van de XII. Artikelen des Geloofs (TBAG)

 8. Bedezang voor de Predikatie (BvdP)

 9. Morgenzang (MZ)

 10. Bedezang voor het Eeten (BvhE)

 11. Dankzang na het Eeten (DnhE)

 12. Avondzang (AZ)

Het EigDav van Van Iperen, dat als los vel bij de autograaf was gevoegd, 
wordt in de gedrukte uitgaven dus niet opgenomen als dertiende gezang; 

daar de gekoorene uit die van het KUNSTGENOOTSCHAP een Getal van achtenvyftig Psalmen 
uitmaken, en voor het overige zyn ’er een tiental, uit de beryming van GHYSEN verkooren, 
terwyl men de X Geboden, den Lofzang van Maria, het Gebed des Heeren, en één der Gelooven 
uit VOET, en den Lofzang van Zacharias, en dien van Simeon uit het KUNSTGENOOTSCHAP, 
en het ander Geloof uit GHYZEN heeft overgenomen; zoo dat nu achter deeze Psalm-Beryming, 
volgens de genoemde Lyst, (voor welker volkomen echtheid ik juist niet kan in staan; schoon men 
geen goede reden heeft om ze van onechtheid te verdenken;) niet gevoegd zyn: het Symbolum 
Apostolorum; beneevens de Artykelen des Geloofs, en het kort Gebed voor de Predikatie, beiden 
door JAN UITENHOVEN, gelyk ook de Gebeden en het Eigen Geschrift DAVIDS, door A. VAN 
DER MEER; welke daarna achter de Psalm-Beryming van DATHENUS volgen.’ Opmerkelijk is 
dat de auteur de ‘Gelooven’ uit Voet en Ghysen noemt, maar het Symb en het GelUt mist: dat zíjn 
namelijk deze twee geloofsbelijdenissen. Opvallend is ook dat hij de MZ en de AZ niet noemt. In 
Staatsberijming 1773b en 1773 neemt de drukker in een narede eveneens een kort verslag van het 
ontstaan van de psalmberijming op. Beiden geven ook aan uit welke bronberijming de psalmen 
en gezangen afkomstig zijn. In Staatsberijming 1773b vermeldt de drukker dat hij dat doet omdat 
‘deeze en geene verminkte afschriften gemeen gemaakt zijn’.
86.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 417: ‘Zoo veel ik merken kan, is er toen [op 19 juli] geen 
byzonder besluit, over het Eigen Geschrift van David, gevallen.’
87.  De titels geciteerd naar Staatsberijming 1773a. Hier en daar zijn in de verschillende edities 
kleine varianten in de titels te zien. De afkortingen zijn van mij.
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iets waar volgens Van Iperen het kerkvolk ontstemd over is. Een enkele 
drukker speelt daar overigens vervolgens op in en biedt het lied als losse 
uitgave aan.88 

Uit de uitgaven van de Staatsberijming waarin ook de melodieën zijn 
genoteerd, blijkt dat de gezangen over het algemeen moeten worden ge-
zongen op de wijs die uit Dathenus’ kerkboek bekend is.89 Vanaf 1774 
brengen sommige drukkers binnen de collectie ‘Eenige Gezangen’ onder-
scheid aan tussen de eerste zes en de laatste zes gezangen, iets wat we in 
hoofdstuk III ook bij Dathenus’ psalmboek tegenkwamen. Bij de eerste 
zes is, net als bij de psalmen, in de marge de Bijbel- of belijdenistekst ge-
noteerd waarop het gezang teruggaat. De laatste zes hebben die link naar 
een Bijbeltekst niet en zijn daarmee eigenlijk als vrij lied te beschouwen. 
Dat wordt dus in de lay-out zichtbaar.90

V.2.2 De gezangen in de registers 
In de psalmboeken worden ook de twee lijsten opgenomen waarvan de 
commissie op 16 juni tijdens de 105e zitting besloot dat ze moesten worden 
opgesteld: een lijst met psalmen die bij speciale gelegenheden kunnen wor-
den gezongen, en een alfabetisch register met het begin van elk psalmvers.91 

Anders dan in een vergelijkbare opsomming die vaak in Dathenus’ 
psalmboek stond afgedrukt, worden de gezangen in de eerste lijst 
(‘Aanwijzing van eenige Psalmen, Die bij bijzondere gelegenheden, en 
bij het verklaaren van de Christelijke leere konnen gezongen worden’) 
een paar keer genoemd.92 Voor ‘Op de kerstdagen’ zijn onder andere ‘de 
Lofzangen’ geschikt, waarmee de drie cantica zijn bedoeld. Voor de ‘belij-
denis Predikatien’, blijkbaar de dienst waarin nieuwe lidmaten belijdenis 
doen, kunnen ‘de 12. Art. des geloofs’ worden gebruikt; waarbij geen on-
derscheid wordt gemaakt tussen de EBAG en de TBAG. Tijdens de leer-

88.  Zie hiervoor paragraaf VI.13. Vgl. Luth, Daer wert, 244-245, die zegt dat ook het EigDav 
werd opgenomen, maar niet in alle edities.
89.  Zie voor de details over de melodieën van de gezangen in 1773 de behandeling van de 
afzonderlijke gezangen in hoofdstuk VI.
90.  Zo bijvoorbeeld in Staatsberijming 1774a, 1774b en 1775b. In Staatsberijming 1774b worden 
de eerste zes gezangen over de volle breedte afgedrukt, terwijl vanaf het zevende gezang twee 
kolommen worden gebruikt; iets wat de tweedeling nog eens benadrukt. Opvallend is dat de 
EBAG als ‘Bijbellied’ met tekst in marge wordt beschouwd, terwijl de TBAG, die net zo goed (zij 
het meer geparafraseerd) op de geloofsbelijdenis teruggaat, als ‘vrij lied’ wordt behandeld.
91.  In de 117e zitting werden de lijsten door de commissie vastgesteld. Zie Van Iperen, Kerkelyke 
historie, II, 363.
92.  Deze lijst, die komt na de AZ en de ‘Verklaaring, gevoegd achter het Authentique Afschrift 
der Psalmen’, kent de volgende afdelingen: ‘Voor Land en Kerk’, ‘Voor bijzondere Personen’, 
‘Bij plegtige gelegenheden’ en ‘Bij het verklaaren van den Heidelbergschen Catechismus’. Zie 
Staatsberijming 1773a, 415-419.
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diensten waarbij er uit de Heidelbergse Catechismus wordt gepreekt, kan 
de LM dienstdoen bij zondag 11 en zondag 14.93 Opmerkelijk is dat TG 
niet wordt gekoppeld aan de leerdiensten waarin over de wet wordt ge-
preekt.94 Ook het gebruik dat we vóór 1773 tegenkwamen om gezangen 
als de LM, de LS en het GdH bij het avondmaal te zingen, komt in deze 
lijst niet terug.95

In het alfabetische register met het begin van elk psalmvers krijgen de 
‘Eenige Gezangen’ aan het eind een eigen lijstje: niet alfabetisch op eerste 
regels, maar op volgorde, waarbij de titel van elk gezang wordt gegeven.96 
Als er vanaf 1774 in de verschillende edities een lijstje wordt opgenomen 
met psalmen die op eenzelfde melodie worden gezongen, komen ook de 
MZ en de TG daarin voor.97

93.  Zondag 11 handelt over de Naam Jezus, zondag 14 gaat over ‘’s Heilands ontvangenis, en 
geboorte’.
94.  In de zondagen 34 tot en met 44 wordt de wet behandeld. Bij deze zondagen wordt alleen een 
aantal psalmen genoemd.
95.  Bij het avondmaal (voorbereiding, viering en nabetrachting) wordt een groot aantal psalmen 
genoemd, waaronder Psalm 23, 103, 116 en 118, die we ook vóór 1773 als avondmaalspsalmen 
tegenkwamen. Bij zondag 28 van de catechismus, die gaat over het avondmaal, wordt Psalm 23 
genoemd. Vgl. Luth, Daer wert, 254, die een ‘ORDRE der TEXTEN’ uit 1773 weergeeft waarin 
voor Leeuwarden is aangegeven welke liederen op de kerkelijke feestdagen moeten worden 
gezongen. Bij de kerstdagen worden alleen psalmen genoemd, wat overeenkomt met de orden van 
teksten die we in hoofdstuk IV gezien hebben. De Leeuwarder uitgave is een derde druk, zodat 
waarschijnlijk de situatie van vóór 1773 nog verondersteld is.
96.  Zie Staatsberijming 1773a, 426. In Dathenus’ psalmboek kwam vanaf de tweede helft van de 
zeventiende eeuw ook een dergelijk register voor de gezangen voor, vaak op beginregel, maar ook 
wel op titel. Zie de paragrafen III.5.2 en III.6.2.
97.  De MZ gaat op de melodie van Psalm 100, 131 en 142. De TG op de melodie van Psalm 140. 
De edities uit 1773 hebben dit overzichtje nog niet. In 1774 hebben alle drie edities het lijstje 
wel, dat is afgedrukt na de opsomming van de gezangen. In Staatsberijming 1774c ontbreekt 
de MZ bij Psalm 100 etc. Een aantal edities biedt ook een kort muziekonderwijs waarin het 
notenschrift wordt uitgelegd, zoals Staatsberijming 1773d (kort, voorin), 1774b (iets langer, voor 
de catechismus), en 1774c (iets langer, voorin).
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V.3 De ontvangst van de ‘Eenige Gezangen’ 

V.3.1 Invoering van het psalmboek en gelegenheidspreken
Vanaf 1773 worden de nieuwe psalmen overal in Nederland ingevoerd, 
waarbij de gewestelijke overheden op basis van besluiten van de Staten-
Generaal een sturende rol hebben. Zo komen de Staten van Holland en 
Friesland al op 1 oktober 1773 met een ‘Publicatie’ waarin ze verorde-
nen dat de nieuwe berijming, zo gauw de psalmboeken beschikbaar zijn, 
maar uiterlijk per 1 januari 1775, overal in de provincie moet worden 
ingevoerd. Ook in andere gewesten vaardigt de overheid een soortgelijke 
‘Publicatie’ over de invoering van de nieuwe psalmen uit. Over de ‘Eenige 
Gezangen’ is in deze verordeningen niets te lezen.98 

Ter gelegenheid van de invoering en inwijding van de nieuwe be-
rijming houdt een groot aantal predikanten vanaf 1774 lofredes op het 
psalmboek en leerredes over de waarde van het ‘geestelijk en verstandig 
psalmzingen’, het ‘heilig zingen’, het ‘Godverheerlijkend zingen’ of ‘de 
gelukkige invoering van een wys verbeterd kerkgezang’.99 Daarbij komt 
vaak ook een stukje geschiedenis van de kerkzang en ontstaan van de 
nieuwe berijming aan de orde. De ‘Eenige Gezangen’ vormen in de mees-
te van deze gelegenheidspreken echter geen item.100 

98.  Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 418-420, die zegt dat Holland en Friesland de eerste 
waren die met een ‘Publicatie’ kwamen. De tekst van de ‘Publicatie’ geeft Van Iperen op pagina 
513-515 (‘Bylage A’). Volgens Van Iperen komen de verordeningen die andere gewesten later 
uitvaardigen vrijwel woordelijk overeen met de ‘Publicatie’ van Holland en Friesland. Vgl. 
uitgebreid over de invoering van de nieuwe berijming en de rol van de overheid Ros, Davids 
soete lier, 283-285. Vgl. Archief Hinlopen, fol. 1-4 over de invoering van de nieuwe berijming in 
Utrecht. Ook daar geen woord over de gezangen.
99.  Bosch, En nooit meer oude Psalmen zingen, 105-110 en Ros, Davids soete lier, 285-288 
noemen een groot aantal lofdichten, leerredes en gelegenheidspreken die in druk zijn verschenen. 
Onder anderen van de commissieleden Johannes van Spaan (Den Haag), Ahasverus van den Berg 
(Barneveld), Georgius Lemke (Harlingen) en Rutger Schutte (Amsterdam), van predikanten als 
Willem de Koning (Den Haag), Petrus Brouwer (Dordrecht), Cornelis Brinkman (Dirksland), 
Theodorus van Schelluine (Amsterdam), Hermannus Adrianus Bruining (Veere), Jan Scharp 
(Sint-Annaland), Petrus Hofstede (Rotterdam) en Martinus Vitringa (Arnhem), en van ouderling 
Theodorus Avinck (Utrecht).
100.  Ik bekeek een aantal uitgaven op dit punt. Zie voor de titels de bibliografie achterin. Petrus 
Brouwer (Dordrecht 1773) stelt in zijn leerrede over Kolossensen 3:16 dat tot ‘dus verre de Psalmen 
en Lofzangen, zoo als die in onze taale door Petrus Dathenus berijmd zijn’ in de kerken gezongen 
zijn (23). Even verderop (30) somt hij op welke psalmen aan Ghysen, aan Laus Deo, Salus Populo 
en aan Voet ontleend zijn, waarbij hij ook de twaalf ‘Eenige Gezangen’ noemt. Theodorus Avinck 
noemt in zijn verhandeling over het ‘geestelyk en verstandig psalm-zingen’ naar aanleiding van 1 
Korinthe 14:15b (Utrecht 1774) de gezangen alleen in een gedichtje dat hij citeert (20-21) over de 
totstandkoming van ‘1773’. Het gedichtje meldt eerst dat de psalmen zijn ontleend aan Voet, Ghysen 
en ‘’t Genootschap’ en gaat dan verder: ‘Ook zullen wy, op het spoor der Priesters kunstelingen,/ Uit 
Voet de Tien Geboon, Mariaas Lofzang zingen;/ ’T Geloof, en het Gebed. ’t Genootschap blyvd de 
bron/ Voor Zacharias Zang, en ’t lied van Simeôn. Uit Ghysen zullen wy, met veel verbeteringen,/ ’T 
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Petrus Hofstede voert eind 1774 in Rotterdam wel een pleidooi voor het 
gebruik van de nieuwe versie van de BvdP, een lied dat, hoewel het een 
menselijk gezang is, volgens de predikant toch ‘als ’t ware een kerklyk 
gezag gekregen heeft’.101 Jan Scharp te Sint-Annaland brengt in 1779 
het EigDav ter sprake en verdedigt waarom dat lied niet is opgeno-
men in het nieuwe psalmboek. Het betreft immers een apocrief lied: 
een berijming daarvan opnemen in het psalmboek zou mensen op het 

Geloof, en ’t Smeeklied voor ’t Heilig Heilwoord zingen,/ Met Ochtend, Avond, en ’t Dubbeld Tafel 
lied,/ Dus is dit wigtig werk, in ’s Gravenhaag geschied’. Commissielid Ahasverus van den Berg laat 
in zijn leerrede over Psalm 92:2 (Dordrecht 1774) de gezangen ongenoemd. Hij sluit zijn rede af (51) 
met een bekend geworden gedichtje: ‘Zingt, vrome zangers, zingt! de Hemel gaat u voor,/ En wacht 
u zingend in zijn Choor;/ Daar zult gij Jezus zien, met al zijn lievelingen,/ En nimmer oude Psalmen 
zingen’. Vgl. Ros, Davids soete lier, 286 en Bosch, En nooit meer oude Psalmen zingen, 89, die 
beiden het gedichtje citeren. Van den Berg schrijft dat hij deze regels, met ‘eenige kleine verandering, 
tot mijn oogmerk’, uit ‘het handschrift van eenen mijner waardste vrienden’ heeft overgenomen. 
Ik trof het gedicht aan voor in de editie Staatsberijming 1773c. Daar heeft Van den Berg het voor 
zijn oude vriend Willem de Bruijn, van wie het psalmboek blijkbaar is, uitgeschreven, waarbij hij 
aangeeft dat hij deze ‘aangename herinnering’ onlangs gekregen heeft van Pieter Leonard van de 
Kasteele, een van de twee amanuensissen in de commissie. Blijkbaar is Van de Kasteele de auteur 
van dit gedichtje. Van den Berg lijkt met ‘oude Psalmen’ te verwijzen naar de psalmen van Dathenus, 
zoals hij even daarvoor (48) ook doet. Van een afkeer van de psalmen ten gunste van evangelische 
liederen is in de hele rede van Van den Berg geen sprake. Willem de Koning noemt in zijn preek 
over Psalm 47:7-8 (Den Haag 1774) de gezangen die in 1619 in Dordrecht zijn goedgekeurd, ‘welke 
wy thans agter dezelve vinden, beginnende met de X Gebooden, en eindigende met den Bedezang 
voor de Predikatie’ (19), waarmee hij suggereert dat alleen die zeven gezangen in 1774 nog in het 
psalmboek staan. Verderop (26) stelt hij dat men elders wel lofzangen en geestelijke liederen mag 
zingen, maar dat men zich in de eredienst het best kan houden aan ‘die Liederen, welke Hy zelve 
der Kerke tot zynen Lof gegeeven heeft’, dat wil zeggen: de psalmen. Commissielid Johannes van 
Spaan refereert in zijn preek over Psalm 96:1-4 (Den Haag 1774) onder andere aan het werk van de 
commissie, maar rept niet over de gezangen. Commissielid Georgius Lemke gaat in zijn leerrede 
over Psalm 100:4 (Amsterdam/Harlingen 1775) niet in op de gezangen. Hermannus Adrianus 
Bruining wijdt in zijn lofdicht op de psalmen (Middelburg z.j. [1775]) geen woord aan de gezangen. 
Martinus Vitringa gaat in zijn zeer uitgebreide (195 pagina’s!) rede (Arnhem 1775) uitvoerig in op 
het zingen door de eeuwen heen; de ‘Eenige Gezangen’ worden alleen genoemd in een opsomming 
van wat het psalmboek van 1773 bevat (165-166).
101.  Hofstede vertelt in een brief aan J.J. le Sage ten Broek in Groningen (Rotterdam 1775) over 
de preek die hij op eerste kerstdag 1774 in Rotterdam heeft gehouden, waarbij hij de nieuwe 
psalmberijming heeft aanbevolen. Daarbij deed hij ook aanbevelingen om de zang te verbeteren. 
Hij noemt dan (7-8) dat ‘het elders in overweging gebragt is, of men de nieuwe beryming met 
nog eenige andere Kerkgezangen, buiten die genen, welke al van ouds agter de Psalmboeken 
geplaatst waren, zou verryken’. Blijkbaar refereert hij hier aan de wens bij een aantal leden van de 
psalmberijmingcommissie waar hierboven sprake van is. Volgens Hofstede beklaagt niemand van 
zijn ambtsbroeders zich er echter over dat het alleen bij een overweging is gebleven. ‘Menschlyke 
gezangen (de geschiedenissen hebben het geleerd) konnen menschlyke dwalingen ter Kerke 
invoeren.’ Tegenover deze menselijke liederen, die prima gemist kunnen worden in de eredienst, 
plaatst Hofstede de ‘Godlyke Liederen’, waaronder hij de psalmen verstaat. Hij is echter ook weer 
niet helemaal afkerig van menselijke gezangen, schrijft hij even later (10), want ‘een enkel stuk’ als 
de BvdP (‘welke ten aanzien van deszelfs overoud gebruik in verscheiden Nederlandsche Kerken, als 
’t ware een kerklyk gezag gekregen heeft’) kan met stichting, zonder misbruik, door de gemeente 
gezongen worden. Aan het eind van zijn preek (53) las Hofstede de BvdP voor en vertelde hij over 
het gebruik dat de kerken sinds de hervorming, ‘niet zonder zegen’, van het lied gemaakt hadden.
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verkeerde been zetten als het gaat om de ‘echtheid’ ervan.102 Dat is een 
uniek geluid, dat we niet eerder tegenkwamen. Impliciet zegt Scharp 
overigens dat de andere gezangen van de psalmberijming van 1773 wel 
akkoord zijn. 

Onder de predikanten wordt nauwelijks inhoudelijke kritiek gehoord op 
de nieuwe psalmberijming. Waar die kritiek er wel is, is de achtergrond dat 
men het betreurt dat de berijming van Dathenus aan de kant gezet is. Zo 
stelt Theodorus van der Groe uit Kralingen in 1775 ‘onze Nieuwe Gezangen 
en Liederen, die van beschaafder Tale, en van sierlyker en hoogdravender 
Beryminge zijn’ tegenover het psalmboek van Dathenus, dat God ‘de Eere 
heeft aangedaan, dat Hy het in ’t Bloedt der Martelaren roodt geverwt en 
in de vlammen van ’t heetste vuur beproeft heeft’.103 Maar over de collectie 
‘Eenige Gezangen’, waarin nu meer gezangen ‘gesanctioneerd’ zijn dan de 
Dordtse synode in 1619 heeft toegestaan, spreekt Van der Groe niet.

V.3.2 Kerkzang 
Op veel plaatsen wordt tegelijk met de invoering van de nieuwe berij-
ming ook een verbetering van de kerkzang nagestreefd. Er moet geoe-
fend worden met de gemeente, er moet wat sneller gezongen worden 
en waar orgels zijn kan de organist vooraf wat spelen. In diverse steden 
en dorpen wordt ook een nieuwe manier van zingen geïntroduceerd, de 
zogenoemde ‘korte zingtrant’. In verband met deze vernieuwing van de 
kerkzang komt nogal eens, net als in Rotterdam bij Petrus Hofstede, de 
BvdP ter sprake. Dat gezang wordt op veel plaatsen ingevoerd, waarbij 

102.  Scharp noemt in zijn preek over Prediker 7:10 (Leiden 1779), waarmee hij de weerstand 
in Sint-Annaland tegen de nieuwe psalmberijming wil wegnemen, de psalmen gezangen van 
goddelijke oorsprong (35). Even verder (38) verdedigt hij het standpunt dat alleen de psalmen in de 
eredienst gezongen mogen worden. Waarmee hij andere kerken die wél liederen zingen niet wil 
veroordelen, als ze die maar niet boven de psalmen stellen. Liederen kunnen nuttig zijn, ‘en ook wij 
hebben eenige weinige verbeterde gezangen achter onze Psalmen ontvangen’, aldus Scharp. ‘Maar 
ik zeg het, omdat gij in uwe nieuwe Psalmboeken te vergeefs zult zoeken naar het zoogenaamd 
Eigen geschrift Davids, dat in de voorige door Abr. v.d. Meer berijmd, en achter aan geplaatst was; 
omdat het een Apocryf stuk is, en den menschen, door deszelfs berijming een verkeerd denkbeeld 
van deszelfs echtheid wordt ingeboezemd, gelijk het ook nergens in de Hebr. afschriften der Bijbels 
gevonden wordt.’
103.  Verzameling van biddags-predikatien, uitgesproken door den recht-eerwaerdigen, 
zeer geleerden, en godzaligen heer Theodorus van der Groe, in zyn e. leven bedienaar des 
goddelyken Woords in de hervormde gemeente te Kralingen, Utrecht, Henricus van Otterloo, 
1787, 330. Van der Groe zegt dit in een biddagpreek over Amos 8:9-12, gehouden op 1 maart 1775 
in Kralingen. Al eerder, in een biddagpreek op 17 februari 1773, had hij in Kralingen de wens 
uitgesproken dat ‘de tegenwoordig ondernomene verandering van ons oude gezegend Kerkelyk 
Gezangboek’ geen aanleiding zou geven tot een verdere verandering ‘van onze goede beproefde 
Liturgische en Symbolische vaststellingen van Leere en Kerkendienst’ (a.w., 275). Vgl. Ros, 
Davids soete lier, 293-294.
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het ofwel vóór aanvang van de eigenlijke dienst gezongen wordt, ofwel 
in de dienst direct vóór de preek.104 

Op de vraag of ook de andere gezangen uit het nieuwe psalmboek 
gebruikt zijn, krijgen we uit de bronnen hoegenaamd geen antwoord. Op 
veel plaatsen lijken de psalmen in 1773 nog op volgorde gezongen te wor-
den, maar of in dat geval na Psalm 150 ook de ‘Eenige Gezangen’ aan de 
beurt zijn gekomen, is onduidelijk.105 Op andere plaatsen treffen we ten 
tijde van de invoering van de nieuwe psalmberijming het gebruik aan om 
psalmen te kiezen die bij de gelegenheid passen.106 In dat kader zal ook de 
lijst die vanaf 1773 achter in de psalmboeken staat afgedrukt, aan de hand 
waarvan psalmen en een enkel gezang bij bepaalde gelegenheden gezocht 
kunnen worden, zijn gebruikt. Bewijs daarvoor vinden we in een enkele 
stedelijke ‘Ordre der texten’ voor de kerkelijke feestdagen uit de periode 
1773-1800. In Gorinchem wordt in de ‘Ordre’ uit 1775 voor de ochtend 
van eerste kerstdag de LZ voorgeschreven, terwijl voor de middagdienst 
op die dag én voor de tweede dienst op nieuwjaarsdag de LM wordt ge-
noteerd. In de Haagse ‘Ordre’ uit 1781 wordt voor de middagdienst op 
Nieuwjaar de LS opgegeven. In andere ordes in deze periode waarin ook 
liederen worden opgegeven, worden slechts psalmen genoemd.107

104.  Zie voor het eerste gebruik Archief Hinlopen, fol. 80-81, waar een ongedateerd voorstel is 
te vinden van een commissie om de kerkzang in de kerken in de stad Utrecht te verbeteren. De 
commissie pleit ervoor dat, voordat de predikant de kansel opgaat, er eerst een halfuur onder 
leiding van een goede voorzanger met de gemeente gezongen en gelezen wordt. Begonnen moet 
worden met de BvdP, waarna een Bijbelhoofdstuk gelezen moet worden en een ‘pauze’ van een 
psalm gezongen. Voorafgaand aan het halfuur kan, in de kerken waar een orgel is, de organist 
‘een klein voorspel’ maken. Luth, Daer wert, 253 noemt een aantal voorbeelden waarbij de BvdP 
vóór het ‘afgeeven van den text’ door de predikant werd opgegeven.
105.  Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 405, waar Van den Berg in zijn toespraak tot de 
Staten-Generaal zegt dat men ‘meestal’ de psalmen zingt ‘zonder keus of onderscheid, zoo als 
zy elkander volgen, zonder op derzelver inhoud – of op de gelegenheid van den tyd – of op het 
onderwerp dat voor de gemeente zal behandeld worden eenigsins acht te geven’. Van den Berg 
wijst vervolgens op het register van psalmen bij bijzondere gelegenheden dat de commissie heeft 
gemaakt. Ook maakt hij van de gelegenheid gebruik om de vraag op te werpen of de verdeling in 
‘pauzen’ zoals die vanuit Dathenus’ psalmboek bekend is, in sommige psalmen geen verandering 
behoeft. Soms bevat één pauze te veel strofen, zodat vanwege de tijd niet de hele pauze gezongen 
kan worden. Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 414-415 voor het voorval in juli 1773 in 
de Grote Kerk in Den Haag waarbij stadhouder Willem V zijn psalmboek dichtslaat als bij de 
voorzang Psalm 78:33 aan de beurt is. Van Iperen legt uit dat in Den Haag de psalmen op rij 
werden gezongen, steeds een volgende pauze. Ook Theodorus Avinck noemt in 1774 in zijn 
genoemde verhandeling over het ‘geestelyk en verstandig psalm-zingen’ (34) de situatie van ‘het 
in vervolg zingen’, iets wat volgens hem ‘by veele gemeentens’ in gebruik is, en waar hij moeite 
mee heeft omdat er dan geen ‘gepaste stof’ naar de ‘tydsomstandigheid’ gezongen kan worden.
106.  Vgl Luth, Daer wert, 280-281, die voorbeelden noemt van plaatsen waar de psalmen rond 
1773 niet op volgorde werden gezongen. Hij wijst ook op de mogelijkheid dat beide praktijken 
tegelijkertijd plaatsvonden: aan het begin van de dienst een psalm op volgorde en op de andere 
momenten in de dienst een psalm die bij de gelegenheid past. 
107.  Zie over de achtergrond van de orden van teksten paragraaf IV.4.1. Ik bekeek voor de periode 
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V.3.3 Koraalboeken 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat er vanaf 1725 een aan-
tal muziek- en koraalboeken bij het psalmboek van Dathenus wordt 
gemaakt.108 Na 1773 nemen componisten die iets dergelijks willen doen 
het nieuwe psalmboek – en soms ook de korte zingtrant – als uitgangs-
punt.109 Behalve de 150 psalmen krijgen ook de ‘Eenige Gezangen’ een 
bewerking. Echter, in lang niet alle manuscripten en uitgaven worden 
alle gezangen van muziek voorzien. Uit de periode 1773-1800 heb ik acht 
complete ‘koraalboeken’ ingezien.110 Vier componisten geven daarin van 
alle twaalf gezangen een bewerking (of verwijzing naar de psalmmelo-
die). In de andere koraal- en muziekboeken worden slechts zeven, acht 
of negen gezangen geboden. Op de volgende pagina zijn de gegevens in 
schema gebracht: 

1773-1800 acht orden van teksten: voor de steden Amsterdam (1773 en 1776), Delft (1775 en 
1798), Gorinchem (1775), Utrecht (1776), Gouda (1778) en Den Haag (1781). Zie voor de titels 
de bibliografie achterin. De orden uit Amsterdam, Utrecht en Gouda noteren geen psalmen. De 
orden uit Delft noemen alleen psalmen, ook bij de kerstdagen. Dit komt overeen met wat we in 
hoofdstuk IV.4 concludeerden over de achttiende-eeuwse orden van teksten in de periode tot 
1773. In veel gevallen gaat het in de periode 1773-1800 om een herdruk (soms een vijfde of zelfs 
een zevende). In dat geval lijkt de ‘Ordre’ nog de periode vóór 1773 te weerspiegelen. In de ordes 
voor Gorinchem uit 1775 (vijfde druk) en voor Den Haag uit 1781 (vijfde druk) lijkt het register 
in het psalmboek van 1773 wél verwerkt te zijn. In Gorinchem worden voor de vijf kerstdiensten, 
naast de Psalmen 34, 72, 90, 98, 105 en 148, ook de LZ en de LM genoemd, terwijl de LM ook bij 
de tweede dienst op nieuwjaarsdag (als de besnijdenis en naamgeving van Jezus centraal staan) 
wordt genoteerd. De Haagse orde schrijft voor de vier kerstdagen de Psalmen 34, 98, 105 en 148 
voor, maar noteert bij de tweede dienst op nieuwjaarsdag behalve Psalm 90 ook de LS.
108.  Zie paragraaf IV.4.4.
109.  Zie Rudolf Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden 1572-1795 (= Mijn Werk op Internet, Deel Een), Hoofdstuk Acht: De Kerken I: 
Reformatorische Richtingen, digitaal: http://www.hum.uu.nl/medewerkers/r.a.rasch/Republiek/
Republiek08-Kerken1.pdf (laatst geraadpleegd 10-11-2016)), 29-30, die stelt dat het verschijnen 
van de berijming van 1773 een ‘kleine hausse’ aan koraalboeken veroorzaakte.
110.  Luth, Daer wert, 355-375 en 398 (schema) behandelt voor de periode 1775-1800 zeven 
complete en bewaard gebleven bundels: het manuscript van organist Elbertus van Eem van de 
Augustijnenkerk in Dordrecht (ca. 1775); de uitgave van organist Jacobus de Passius uit Vianen 
(1775); de uitgave van de Amsterdamse organist George Neumann (1776); de uitgave van de 
Amsterdamse organist Jacob Potholt (1777); de uitgave met bewerkingen ‘door eene zeer kundige 
hand’ (1778); het manuscript van M.J. Zuidhof; en het anonieme manuscript dat in Finsterwolde 
wordt bewaard (tussen 1773 en 1800). Het koraalboek van Zuidhof heb ik ondergebracht in 
de periode 1700-1773. Zie paragraaf IV.4.4. De uitgave van de Middelburgse organist Willem 
Lootens (1776) laat Luth buiten beschouwing, omdat Lootens niet uitgaat van de Geneefse 
melodieën. In dit onderzoek is Lootens wel meegenomen, omdat hij behalve de 150 psalmen ook 
een aantal gezangen bewerkt. Datzelfde geldt voor het muziekboek van de Vlissingse advocaat J. 
Verschuere Reynvaan, dat door Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek, 30 wordt 
genoemd. Rasch dateert het muziekboek in 1789. Ook de Amsterdam UBA, waar de uitgave 
wordt bewaard, dateert het koraalboek in 1789. Rasch noemt nog een aantal muziekboeken, maar 
ik heb ervan afgezien inzake de koraalboeken in de periode 1773-1800 compleet te zijn.
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Een paar dingen vallen op. De eerste vijf gezangen plus de TBAG en de 
BvdP worden altijd opgenomen. De EBAG wordt echter een aantal keer 
weggelaten. Dat komt overeen met wat we in het vorige hoofdstuk zagen 
bij de koraalboeken tot 1773: in die periode wordt meermalen het Symb 
niet bewerkt. Het gebrek aan populariteit van dit gezang duurt dus na 
1773 voort. Behalve Van Eem geven de componisten daarnaast ook een 
bewerking (of verwijzing naar de melodie) van de MZ en de AZ. De twee 
maaltijdliederen worden echter in de helft van de gevallen niet opgeno-
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Van Eem, 
ca. 17751 2x

De Passius, 
17752

Neumann, 
17763

Lootens, 
17764

Potholt, 
17775 140 100

Kundige hand, 
17786 2x

Vz/
Sltz

Verschuere 
Reynvaan, 17897

Finsterwolde, 
1773-18008 140 Bv 100 Bv Bv

Tabel V.3.3.1: De ‘Eenige Gezangen’ in koraalboeken, 1773-1800.

1.  Psalmen en lofzangen Van Eem 1775. Na Psalm 150 volgen de gezangen tot en met de BvdP, met 
uitzondering van de EBAG. Na een aantal blanco pagina’s volgen nieuwe zettingen van nog eens zeventien 
psalmen én een tweede zetting van het GdH. 
2.  Het boek der psalmen De Passius 1775.
3.  De muzicale zangwyzen Neuman 1776.
4.  De 150 psalmen en gezangen Lootens 1776. Lootens heeft dus alternatieve melodieën. Hij schrijft wel de 
eerste strofe van elk gezang tussen de muziek.
5.  De muzyk van de CL psalmen Potholt 1777. Potholt biedt voor acht gezangen muziek. Bij de TG en de MZ 
verwijst hij naar respectievelijk Psalm 140 en Psalm 100.
6.  Psalmen door eene zeer kundige hand 1778. De anonieme ‘zeer kundige hand’ geeft, net als bij een aantal 
psalmen, bij de LS twee versies. Na de AZ volgt nog een ‘Slotzang’ (‘Looft den Heere/ Geeft Hem eere’) op een 
onbekende melodie. Voor Psalm 1 is een ‘Voorzang’ (‘Elk zing volvreugd des Heeren lof’) op een onbekende 
melodie opgenomen.
7.  Psalmen met de lofzangen Verschuere Reynvaan 1789. Het betreft een tweetalig muziekboek (Nederlands 
en Frans). Alle twaalf ‘Eenige Gezangen’ zijn opgenomen (pag. 192-208). Daarbij is de tekst van ‘1773’ 
bijgeschreven, soms van alle strofen, soms van een paar strofen. Alleen bij de TG en de LS worden ook Franse 
teksten onder de muziek geschreven.
8.  Koraalboek Finsterwolde 1773-1800. Het manuscript heeft na Psalm 150 zeven gezangen en de 
verwijzingen naar Psalm 140 en Psalm 100. Na een lege bladzijde met de aanduiding ‘Bijvoegsel’ volgen echter 
nog drie gezangen: de EBAG en de beide maaltijdliederen.
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men; het EigDav helemaal niet. Interessant is wat het koraalboek dat in 
Finsterwolde wordt bewaard, laat zien. Aanvankelijk heeft de componist 
slechts met negen gezangen gerekend. Blijkbaar komt hij daarop terug, 
want hij voegt als bijlage de drie resterende gezangen toe: de EBAG en de 
maaltijdliederen.

Niet al deze koraal- en muziekboeken zijn bedoeld voor de begeleiding 
van de gemeentezang in de kerk. Maar die van Van Eem, De Passius, 
Neumann en Potholt waarschijnlijk wel.111 De vraag is in dit verband of 
het bovenstaande overzicht iets zegt over de manier waarop in het laat-
ste kwart van de achttiende eeuw tegen de gezangen wordt aangekeken. 
Denken componisten in twee ‘compartimenten’: gezangen voor de kerk 
en gezangen voor huiselijk gebruik? Die conclusie kan op basis van de 
koraalboeken van genoemde vier componisten niet worden getrokken. 
Waarschijnlijk houdt Van Eem wel deze tweedeling aan en biedt hij daar-
om alleen het eerste ‘compartiment’ gezangen plus de BvdP aan; blijkbaar 
heeft in zijn optiek een kerkorganist de MZ, de AZ en de maaltijdliederen 
niet nodig. Potholt slaat alleen de maaltijdliederen over, waarschijnlijk 
inderdaad vanuit de gedachte dat die niet voor de kerk bedoeld zijn. De 
Passius en Neumann echter bieden de kerkorganist alle twaalf gezan-
gen aan. Kortom, een eenduidige conclusie over een onderscheid in het 
psalmboek tussen kerkelijke en huiselijke gezangen is op basis van de 
koraalboeken niet te trekken. Wel is duidelijk dat het EigDav bij alle com-
ponisten buiten beeld is. 

111.  Zie bij Luth, Daer wert, 355-375.
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V.4 Conclusie
Bennink Janssonius schrijft in 1863 over de collectie ‘Eenige Gezangen’ dat 
de commissie van 1773 aan ‘die weinige gezangen’ terecht ‘alle zorg’ heeft 
besteed.112 Uit de bronnen die in dit hoofdstuk naar voren zijn gehaald, blijkt 
dat die uitspraak nuancering behoeft. Weliswaar is er in het begin van het 
traject sprake van bezinning op de vraag wat er moet gebeuren met de lof-
zangen die in Dathenus’ psalmboek voorkomen, maar als eind juni 1773 het 
werk aan de psalmen feestelijk is afgerond, lijken de gezangen vooral een 
laatste hobbel te zijn die nog genomen moet worden. De commissie heeft 
haast gekregen. De laatste gezangen worden verdeeld onder de commissie-
leden, zodat er tijd gewonnen kan worden. De gezangen hangen er, kortom, 
als aanhangsel bij.

Datzelfde beeld rijst op als het gaat om de beslissingen die genomen 
worden ten aanzien van de collectie gezangen. De vragen die worden opge-
worpen in de bezinning zijn slechts pragmatisch van aard: Welke gezangen 
had Dathenus? Welke hebben de drie berijmingen waaruit gekozen moet 
worden (Ghysen, Voet en Laus Deo, Salus Populo)? En wat te doen met 
het Eigen Geschrift van David, dat in geen van de drie staat? De principiële 
vraag of de gegroeide situatie waarbij het psalmboek van Dathenus dertien 
gezangen telt, terwijl de vigerende kerkorde nog altijd slechts acht gezangen 
toestaat, mag worden gecontinueerd, wordt niet gesteld. Negen predikan-
ten zijn om pragmatische redenen van mening dat alle dertien gezangen 
een nieuw leven moeten krijgen in de nieuwe berijming, en de staatsge-
machtigden stemmen daarmee in. Het is dan ook de overheid die eind juni 
1773 besluit dat de Gereformeerde Kerk in haar officiële psalmboek voort-
aan dertien gezangen zal hebben. Dat het er uiteindelijk twaalf worden, is 
eveneens aan de Staten-Generaal te wijten (of te danken). De wens van de 
commissie om ook het Eigen Geschrift van David op te nemen, een idee 
dat wordt ondersteund door de staatsgemachtigden, blijft immers in de 
lucht hangen en krijgt geen vervolg. Daarmee wordt een lied dat zich vanaf 
de tweede helft van de zeventiende eeuw een plaats in het psalmboek van 
Dathenus had verworven en niet minder ‘canoniek’ is dan bijvoorbeeld de 
Morgenzang, zonder opgaaf van redenen aan de vergetelheid prijsgegeven. 
Kortom, de overheid bepaalt in 1773 de omvang van het psalmboek van de 
Gereformeerde Kerk en de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de 
gezangen zijn vooral praktisch en pragmatisch van aard.113

112.  Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang, 39-40: ‘Te recht hebben de 
bewerkers van onze nieuwe psalmberijming dan ook aan die weinige gezangen alle zorg te koste 
gelegd. Zy waren die zorg waardig.’
113.  Vgl. over de ‘onderworpenheid’ van de kerk aan de overheid inzake de berijming van 1773 
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Dat de ‘Eenige Gezangen’ erbij hangen in 1773, blijkt ook uit het feit dat 
(een groot deel van) de commissie zich voor, tijdens en na het werk aan 
de psalmberijming druk maakt om échte gezangen: evangelische liederen 
waarin vrijuit over Christus gezongen kan worden. De ‘Eenige Gezangen’ 
zijn geen echte gezangen. Ze horen meer bij de categorie oudtestamenti-
sche psalmen die weliswaar weer in een nieuw jasje aan de kerk zijn door-
gegeven, maar die nodig aanvulling behoeven met nieuwtestamentische 
liederen. Dat de ‘Eenige Gezangen’ meer als psalmen dan als gezangen 
worden gezien, zal ook de reden zijn van het feit dat behoudende predi-
kanten die geen behoefte hebben aan échte gezangen, onder wie Petrus 
Hofstede, zich bij de invoering van het psalmboek van 1773 niet keren 
tegen de collectie gezangen in de Staatsberijming. Blijkbaar heeft de tra-
ditie van het psalmboek van Dathenus ervoor gezorgd dat déze gezangen 
in 1773 een onaantastbare status hebben waar niemand vragen over stelt. 
De overheid bezegelt slechts een breedgedragen status-quo.

Ten tijde van het commissiewerk is er nog sprake van een tweedeling 
binnen de gezangen: de ‘lofzangen’ enerzijds en de ‘overige gezangen’ 
anderzijds. Dat is ingegeven door het feit dat de berijmingen van Voet en 
Laus Deo, Salus Populo alleen de ‘lofzangen’ hebben. Maar op de achter-
grond kan ook meespelen dat de eerste zeven gezangen berijmingen van 
Bijbel- of belijdenisteksten zijn en – ruim opgevat – als Bijbelliederen 
kunnen worden aangemerkt. De ‘overige gezangen’ zijn dan te beschou-
wen als vrije liederen. Dit onderscheid komt in sommige uitgaven van 
het nieuwe psalmboek nog tot uitdrukking in de lay-out: de eerste ge-
zangen krijgen de tekst waarop ze gebaseerd zijn in de marge, de overige 
gezangen niet. In de periode na 1773 komen we deze tweedeling echter 
nauwelijks meer tegen. Predikanten reppen er bijvoorbeeld niet over in 
hun gelegenheidspreken. Nergens is ook te vinden dat alleen het eer-
ste deel van de collectie gezangen voor de eredienst bedoeld zou zijn, en 
het tweede deel voor huiselijk gebruik. De behoudende predikant Petrus 
Hofstede kan dan ook een pleidooi voeren voor het kerkelijk gebruik van 
de Bedezang voor de Predikatie uit het tweede ‘compartiment’. Hierbij 
kan overigens meespelen dat het lied een lange liturgische traditie kent. 

Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, 311: ‘De bestudering van het bovengenoemde materiaal 
laat geen andere conclusie toe, dan dat de kerk zich in dit derde kwart van de achttiende eeuw 
geheel geschikt schijnt te hebben in de dominante rol die de overheid in kerkelijke zaken voor 
zich opeiste. Het waren de Staten die de beslissingen namen over het hoe, waar en wanneer 
van de nieuwe berijming, weliswaar na advies gehoord te hebben van de kerken, maar toch 
onafhankelijk.’ Vgl. Ros, Davids soete lier, 284: ‘Hoewel de predikanten zich beschouwden als 
een ‘synodus contracta nationalis’, was de kerk in de beslissende fase om te komen tot een nieuw 
psalmboek in wezen geheel buitenspel gezet.’
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Alleen in enkele koraalboeken is te zien dat een aantal gezangen uit 
het tweede deel wordt weggelaten, met name de beide maaltijdliederen, 
maar ook wel de Morgenzang en de Avondzang. Overigens ook de eer-
ste geloofsberijming, die nog vaker ontbreekt dan de Morgenzang en de 
Avondzang. Mogelijk wijst dat laatste erop dat een componist niet zozeer 
principieel als wel praktisch dacht: als een gezang toch (vrijwel) nooit in 
de kerk gezongen wordt, hoef je er ook geen bewerking van aan te bie-
den. In dat geval zouden de koraalboeken een signaal zijn van het feit dat 
met name de eerste geloofsberijming weinig gezongen is in de periode 
na 1773 en dat de maaltijdliederen als gezangen voor huiselijk gebruik 
worden gezien. 

Over de vraag welke gezangen na 1773 wél gebruikt worden, zijn we 
maar zeer beperkt geïnformeerd. Het register met psalmen voor bijzon-
dere gelegenheden, dat in ieder psalmboek is opgenomen, noemt alleen 
de drie lofzangen en de geloofsberijming(en). Over het gebruik van de 
geloofsberijmingen hebben we echter geen aanwijzingen. De lofzangen 
daarentegen krijgen – zij het zeer beperkt – in de ‘Ordre van Texten’ voor 
de feestdagen een plek in de diensten met Kerst en Nieuwjaar. Daarnaast 
is het met name de Bedezang voor de Predikatie die gebruikt blijkt te 
worden. Daarmee wordt een heel oude traditie, die al in 1566 bekend is, 
ook na 1773 gecontinueerd.114

114.  Zie paragraaf IV.1.1.
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Hoofdstuk VI

De ‘Eenige Gezangen’: herkomst, 
ontwikkeling, inhoud 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de lofzangen van Dathenus en de 
‘Eenige Gezangen’ van 1773 steeds beschreven als collectie of als titel: 
Hoeveel gezangen telt het psalmboek van Dathenus, of hoe vaak is de 
Lofzang van Maria bewerkt? Daarmee is nog altijd niets gezegd over de 
herkomst, de ontwikkeling en de inhoud van elk afzonderlijk gezang: 
Waar komt de Avondzang vandaag? Wie is de oorspronkelijke auteur en 
wie de vertaler? Hoe ontwikkelt het lied zich in de loop van de tijd, qua 
vorm, qua tekst en qua melodie? In dit hoofdstuk ga ik per gezang na hoe 
die ontwikkeling gestalte heeft gekregen, waarbij ik gebruikmaak van het 
materiaal dat in de hoofdstukken II, III en IV naar voren is gebracht. 

Van elk gezang probeer ik allereerst de oorsprong te achterhalen. In de 
meeste gevallen ligt die in de zestiende eeuw en gaat het gezang terug op 
een anderstalig origineel. Bij die gezangen ga ik na wanneer het origineel 
ontstaat en hoe de vertaling tot stand is gekomen.1 Bij een paar gezan-
gen, zoals de Lofzang van Maria en de Lofzang van Zacharias, moeten 
we ons er helaas bij neerleggen dat de uiteindelijke bron van het gezang 
niet is vast te stellen. In andere gevallen, zoals bij de Bedezang voor het 
Eeten en de Morgenzang, levert de zoektocht wél resultaat op en kan het 
voorbeeld dat vertaald is of het lied waaruit geput is worden aangewezen.

Behalve de oorsprong, ga ik bij elk gezang ook na of en zo ja hoe het 
zich in de periode 1566-1773 in het psalmboek van Dathenus ontwik-
kelt. Daarbij gaat het om veranderingen in de tekst of in de melodie. De 
Hymne wordt bijvoorbeeld pas aan het begin van de zeventiende eeuw 
met een melodie afgedrukt, die vervolgens aan verandering onderhevig 
blijkt te zijn.

De volgende vraag is hoe Dathenus’ lofzangen in een nieuwe variant 
in de Staatsberijming van 1773 terechtkomen. Voor elk gezang ga ik na 
welke bronberijming (die van Hendrik Ghysen, van Johannes Eusebius 

1.  In paragraaf II.2.2 ben ik al globaal ingegaan op de herkomst van de zeven gezangen in 
de eerste editie van Dathenus’ psalmboek uit 1566. In hoofdstuk III is bij de uitbreiding van 
Dathenus’ gezangencollectie steeds al iets gezegd over herkomst van het gezang dat erbij komt. 
Hier ga ik bij elk gezang dieper in op de herkomst van het origineel, de manier van vertalen et 
cetera. Daarbij betrek ik ook de conclusie in paragraaf II.2.2 dat Dathenus bij zijn vertalingen uit 
het Frans gebruikmaakt van eerdere vertalingen van bijvoorbeeld Utenhove en De Heere.
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Voet of van het kunstgenootschap Laus Deo, Salus Populo) als uitgangs-
punt wordt genomen en welke veranderingen de psalmberijmingcom-
missie aanbrengt.2 Net als in hoofdstuk V baseer ik me daarbij op de 
drie belangrijkste verslagen van het werk van de commissie: de officiële 
Handelingen van de commissie (aangeduid als Handelingen 1773), het 
zogenoemde Verbaal van secretaris mr. Jacob Visser van de staatsgemach-
tigden (Verbaal 1773) en het verslag dat de Zeeuwse predikant Josua van 
Iperen in 1777-1778 in zijn tweedelige Kerkelyke historie biedt.3 

Als in het vervolg de teksten van de gezangen zijn weergegeven, wordt 
tenzij anders vermeld de originele bron in de oorspronkelijke spelling als 
uitgangspunt genomen, al dan niet vanuit een facsimile-uitgave. Indien 
van toepassing is daarbij gebruikgemaakt van de Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse Letteren (DBNL). Voor de teksten van de van oorsprong 
Duitse gezangen is Das deutsche Kirchenlied van Wackernagel als uit-
gangspunt genomen.4 Als het gaat om de teksten van de gezangen in de 
Staatsberijming, vormt de autograaf van de psalmberijming de bron.5 Als 
er sprake is van gezangen die een berijming zijn van een Bijbelgedeelte 
(de drie lofzangen), wordt ter vergelijking de tekst van de Deux-Aesbijbel 
(1562) respectievelijk de Statenvertaling (1637) naast de liedteksten ge-
zet.6 Om na te gaan hoe de gezangen vanaf 1773 in de gedrukte edities 
van de Staatsberijming zijn opgenomen, wordt voor de periode tot 1800 
gebruikgemaakt van vijftien uitgaven, waarvan vier tekstedities.7

Wat betreft de melodieën: Voor een aantal gezangmelodieën met een 
Franse herkomst kan verwezen worden naar het standaardwerk van 
Pierre Pidoux uit 1962.8 Voor de meeste melodieën met een Duitse oor-
sprong geldt het werk van Johannes Zahn (1889-1893) als uitgangspunt.9 

2.  Zie voor de complete titels van deze drie berijmingen het begin van hoofdstuk V. In dit 
hoofdstuk worden ze aangeduid als respectievelijk Psalmen Ghysen 1686, Psalmen Voet 1764 en 
Psalmen LDSP 1761. Ook voor andere psalm- en liedboeken van vóór 1800 wordt een afkorting 
gehanteerd, bijvoorbeeld Hondert psalmen Utenhove 1561. Achterin is bij de bronnenlijst 
(sectie ‘Overige psalm- en liedboeken) de volledige titel te vinden. Voor de edities van Dathenus 
(Dathenus 1566a et cetera) verwijs ik opnieuw naar mijn eigen lijst achterin bij de bronnen.
3.  Zie voor de verantwoording het begin van hoofdstuk V. 
4.  Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII. 
Jahrhunderts, 4 delen, Leipzig 1864-1877.
5.  Zie voor de complete titel het begin van hoofdstuk V. De autograaf wordt in dit hoofdstuk 
aangeduid als Autograaf 1773.
6.  De teksten zijn ontleend aan de website Bijbels Digitaal (NBG). Bij de Tien Geboden en het 
Gebed des Heeren is het minder relevant om de Bijbeltekst weer te geven, aangezien het hier om 
wijdlopige parafrases van de Bijbeltekst gaat.
7.  Zie voor de volledige titels de sectie ‘Edities Staatsberijming 1773’ in de bronnenlijst achterin. 
De edities worden in dit hoofdstuk aangeduid als (bijvoorbeeld) Staatsberijming 1774a.
8.  Pierre Pidoux, Le Psautier Huguenot du XVIe siècle, twee delen, Bâle 1962.
9.  Johannes Zahn, Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder aus den Quellen 
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De collectie lofzangen in Dathenus’ psalmboek bevat echter een paar me-
lodieën die niet voorkomen in de standaardwerken, namelijk die van de 
beide maaltijdliederen en die van het gebed voor de preek. Daarnaast is 
er soms sprake van varianten waarvoor geen referenties zijn. Daarom is 
er in dit hoofdstuk voor gekozen om de melodieën waar niet naar verwe-
zen kan worden als afbeelding weer te geven. De melodienotatie is in de 
tijdspanne van zo’n 250 jaar die hier aan de orde is sterk aan verandering 
onderhevig, bijvoorbeeld als het gaat om de gebruikte muzieksleutels en 
notenwaarden. Om interpretatieproblemen te voorkomen, is daarom in 
voorkomende gevallen de melodie zoals die in de bron voorkomt als af-
beelding weergegeven.10

Aparte vermelding verdient het Eigen Geschrift van David. Zoals we 
in hoofdstuk III gezien hebben, vormt dat lied in de achttiende eeuw 
een integraal onderdeel van de gezangencollectie in het psalmboek van 
Dathenus. Het gezang komt echter niet voor in de drie bronbundels 
waaruit de Staatsberijmers in 1773 putten. Er ontstaat binnen de com-
missie dan ook discussie over het Eigen Geschrift van David, met als uit-
komst dat het lied opnieuw vanuit het Grieks wordt vertaald en als los 
vel aan de autograaf wordt toegevoegd. Bij het drukken van het nieuwe 
psalmboek wordt het lied echter niet meegenomen, zodat het feitelijk 
niet tot de collectie ‘Eenige Gezangen’ gerekend kan worden. Omdat het 
lied in de voorgeschiedenis van de Staatsberijming wél deel uitmaakt van 
de collectie lofzangen én omdat het in latere edities van de berijming van 
1773 toch weer opduikt, wordt het Eigen Geschrift van David hier toch 
als dertiende gezang behandeld.

Nadat in dit hoofdstuk alle dertien gezangen de revue zijn gepasseerd, 
maak ik de balans op en beantwoord ik de vraag hoe de collectie ‘Eenige 
Gezangen’ die in 1773 ontstaat is te typeren.11

VI.1 De Tien Geboden 
De berijming van de Tien Geboden (TG) in negen strofen gaat terug 
op een decalooglied dat Clément Marot rond 1543 maakt. Het lied van 
Marot vervangt in de Geneefse psalmuitgaven het gezang dat Calvijn in 
1539 voor zijn Straatsburgse liedboekje Aulcuns pseaulmes et cantiques 

geschöpft und mitgeteilt, 6 delen, Gütersloh 1889-1893.
10.  Voor de Staatsberijming is soms gekozen voor een editie uit later jaren, omdat de 
muzieknotatie in de eerste uitgaven van 1773 en 1774 vaak van een slechte kwaliteit en daardoor 
slecht leesbaar is.
11.  Ook in dit hoofdstuk hanteer ik de afkortingen van de lofzangen van Dathenus en van de 
‘Eenige Gezangen’, die gedeeltelijk overlappen. Achterin zijn bij de lijst met afkortingen de 
volledige titels te vinden.
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mys en chant had gemaakt. In dat lied (‘Oyons la loy que de sa voix’) 
‘behandelt’ Calvijn elk van de tien geboden in één strofe, terwijl hij aan 
het begin en aan het eind een vrije strofe toevoegt. Het twaalfstrofige 
lied van Calvijn moet gezongen worden op de melodie die de Duitstalige 
Straatsburgse gemeente gebruikt bij Luthers decalooglied ‘Dies sind die 
heylgen zehn gebott’.12 Calvijns lied staat ook in het dienstboek La forme 
des prières, dat in 1542 in Genève wordt gedrukt. Het ‘Kyrie eleyson’ dat 
elke strofe afsloot is nu verdwenen en ook is de melodie aangepast.13 

Een jaar later verschijnt in de anonieme Geneefse uitgave met Cinquante 
pseavmes en Francois van Marot een decalooglied van diens hand: ‘Leve le 
cueur, ouvre l’oreille’.14 Marot volgt in zijn lied het metrisch schema van 
het lied van Calvijn en begint en eindigt eveneens met een vrije strofe, 
maar hij is beknopter. Terwijl Calvijn aan elk gebod een hele strofe wijdt, 
blijft Marot dichter bij de Bijbeltekst en brengt daarom de korte geboden 6 
tot en met 9 onder in één strofe, de zevende. Zodoende komt hij op negen 
strofen uit. Hieronder zijn de decaloogliederen van Calvijn en Marot zo 
naast elkaar gezet dat de strofen inhoudelijk overeenkomen:

Calvijn 15391 Marot 15432

Les dix cōmandemens prins du XX. d’exode 

Oyons la Loy que de sa voix
Nous a donne le createur,
De tous hommes legislateur
Nostre Dieu souuerain Roy.
Kyrielyson

Je suis le Seigneur que tu doibs
Seul pour Dieu seruir et aymer :
Aultre Dieu fair’ ou renommer
N’entreprendras deuant moy.
Kyrie eleyson.

LES COMMENDEMENS DE DIEV. CL. MA.
EXODE XX.

LEue le coeur, ouure l’aureille,
Peuple endurci, pour escouter
De ton Dieu la voix nompareille,
Et ses commandemens gouster.

Ie suis, dit-il, ton Dieu celeste,
Qui t’ay retiré hors d’esmoy,
Et de seruitude moleste:
Tu n’auras autre Dieu que moy.

12.  Zie voor de tekst Aulcuns pseaulmes 1539. Jan R. Luth, Aulcuns pseaulmes 1539, Inleiding, 
11 zet de melodie van Calvijns decalooglied op naam van Dachstein. Vgl. Pidoux, Le Psautier 
Huguenot, I, 135 (nr. 201a).
13.  Volgens Luth, Aulcuns pseaulmes 1539, Inleiding, 12 zijn de melodieën in 1542 dezelfde 
als in 1539. Vgl. Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 135 (nr. 201b) voor de melodie van GE 42. 
Dick Wursten, Clément Marot and religion. A reassessment in view of his Psalm paraphrases, 
z.pl. z.j. [onuitgegeven dissertatie VU Amsterdam, 2009], 219, noot 81 spreekt van een nieuwe 
melodie in 1542. De melodie in 1542 bestaat echter grotendeels uit hetzelfde melos als in 1539, 
dus het beste is te spreken van een aangepaste melodie (zowel qua melos als qua ritme).
14.  Zie Wursten, Clément Marot and religion, 67-74. Vgl. Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 24-
25. De uitgebreide versie van La forme des prières uit 1543 heeft volgens Wursten vermoedelijk 
ook het decalooglied gehad. Deze uitgave (met melodieën) is echter verloren gegaan.

1.  Geciteerd volgens Aulcuns pseaulmes 1539. 2.  Geciteerd volgens Les pseaumes 1562.
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Image point ne forgeras. 
Pour mon essence figurer,
Pour inuoquer ou honorer,
Ma gloire leur assignant.
Kyrie eleyson.

Le nom de Dieu ne polluras
Mais Sainct et Sacrete sera: 
Car Dieu pour innocent n’aura
Tout hōm’ en vain le prenant.
Kyrie eleyson.
    
Le sabbath tu sanctifieras,
En Dieu tousiours te reposant:
Et l’ordre et polic’ obseruant
Qu’a mis Dieu entre les iours.
Kyrie eleyson.
    
Honneur et craincte porteras
A Pere et Mere, les seruant:
Affin que sur terre viuant
En Paix acheue ton cours.
Kyrie eleyson.

Homicide point ne seras
Tant de faict cōme de voulloir:
A hayne et courrouxnul pouuoir
Ne donneras en ton coeur.
Kyrie eleyson.
    
En chastete tu viueras
Ton coeur purement contenant,
De ton corps ne contaminant
Par paillardise, l’honneur.
Kyrie eleyson.

Le bien d’aultruy iniustement
A toy tirer ne tacheras,
Rapin’ ou fraulde ne feras
Affin d’acroistre le tien.
Kyrie eleyson.

Contre ton prochain faulsement
De ta langue ne mentiras:
Mais en verite seruiras
A son honneur et son bien.
Kyrie eleyson.

Ton coeur d’aulcung desir tente
Ne soit du bien de res prochains
Mais ton amour vers tous humains.
Sencline au lieu de t’aimer.
Kyrie eleyson.
    
Dieu, qui de toute sainctete,
Contiens seul la vertu en toy,
A la Justice de ta Loy
Vueilles noz meurs conformer.
Kyrie eleyson.

Tailler ne te feras image
De quelque chose que ce soit:
Si honneur luy fais & hommage,
Ton Dieu ialousie en reçoit.

En vain son nom tant venerable
Ne iureras, car c’est mespris:
Et Dieu ne tiendra incoulpable,
Qui en vain son nom aura pris.

Six iours trauaille, & au septieme
Sois du repos obseruateur
Toy & les tiens: car ce iour mesme
Se reposa le createur.

Honneur à pere & mere porte,
Afin de tes iours allonger
Sur la terre qui tout apporte,
Là où Dieu t’a voulu loger.

D’estre meurtrier ne te hazarde.
Mets toute paillardise au loin.
Ne sois larron, donne-t’en garde.
Ne sois menteur, ne faux tesmoin.

De conuoiter point ne t’aduiene
La maison, et femme d’autruy,
Son seruant, ne la beste siene,
N’aucune chose estant à luy.

O Dieu, ton parler d’efficace
Sonne plus clair que fin alloy:
En nos coeurs imprime la grace
De t’obeir selon ta Loy.
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Niet alleen blijft Marot vergeleken met Calvijn dichter bij de Bijbeltekst 
van Exodus 20, ook geeft hij een andere invulling aan de inleidende en 
de afsluitende strofe. Terwijl Calvijn in de eerste strofe oproept om te 
luisteren naar de wet die de Schepper met Zijn eigen stem gaf, klinkt bij 
Marot de roep aan het verharde volk om het hart op te heffen en het oor 
te openen om Gods onvergelijkelijke stem te horen en Diens geboden 
te proeven (‘gouster’). Calvijn eindigt zijn lied met het gebed dat God, 
in Wie alleen de kracht tot heiligheid ligt, ons gedrag zal doen overeen-
stemmen met de gerechtigheid van Zijn wet. De slotstrofe bij Marot is 
een lofzang op Gods doeltreffend spreken dat helderder is dan fijn metaal, 
gevolgd door een gebed om het inprenten van de genade in het hart, om 
zo de geboden te kunnen gehoorzamen.15 De Latijnse titel die Marot zijn 
lied meegeeft, Audi Israel, ontleent hij aan Deuteronomium 5,1, waar 
Mozes het volk oproept naar Gods geboden te luisteren. In zijn begin-
regel (‘Lève le coeur, ouvre l’aureille’) lijkt Marot te verwijzen naar de 
aansporing die in Genève bij het avondmaal klinkt: sursum corda (verhef 
uw hart).16

Geleidelijk verdringt de versie van Marot het decalooglied van 
Calvijn.17 Ook als het gaat om de melodie is er vernieuwing. In 1545 ver-
schijnt er in een Straatsburgse uitgave bij Marots lied een hypo-lydische 
melodie, waarschijnlijk van de hand van de Geneefse cantor Guillaume 
Franc. Deze melodie komt in ieder geval vanaf 1551 in de Geneefse psalm-
boeken voor.18 In de uitgave van het complete Geneefse Psalter van 1562 

15.  Het fijn metaalmengsel (‘fin alloy’) is waarschijnlijk een referentie aan Psalm 19,11 en Psalm 
119,72, 127. Het inprenten van de genade in het hart verwijst waarschijnlijk naar Jeremia 31,33. 
Zie Wursten, Clément Marot and religion, 219-220.
16.  In het Geneefse kerkboek uit 1542 klonken direct voorafgaand aan het avondmaal de 
woorden ‘eslevons noz espritz & noz coeurs en hault’. Zie Wursten, Clément Marot and religion, 
220, die stelt dat het gegeven dat Marot zijn decalooglied hiermee begint, een indirect argument 
is voor feit dat ook in 1542-1543 de decaloog in Genève al rond het avondmaal gezongen kan zijn. 
Het eerste bewijs van het zingen van de TG bij het avondmaal in Genève stamt uit 1549. Zie de 
psalmentabel bij Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 44.
17.  In Straatsburg (en ook Parijs) blijft het decalooglied van Calvijn nog een poos in zwang: het 
staat nog in de uitgaven van 1553 (Straatsburg) en 1561 (Parijs). In de Straatsburgse uitgave La 
forme des prieres et chantz ecclesiastiques van 1545 staan Calvijns en Marots lied naast elkaar. 
Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 30.
18.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 135, nr. 201c (Straatsburg 1545, 1548 en 1553) en 
201d (o.a. Bourgeois 1547 en Genève 1551 e.v.). Aangezien het Straatsburgse kerkboek van 1545 
verloren is gegaan, kennen we de melodie voor het eerst uit de vierstemmige bundel Pseaumes 
cinquante van Bourgeois uit 1547. Bourgeois wordt daarom vaak als de componist genoemd. Jan 
R. Luth, ‘Der Dekalog im Gottesdienst. Die Reformation und die niederländische reformierte 
Tradition’, in: Ed Noort (red.), Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegungen zum 
Dekalog damals und jetzt, Groningen 2004, 117-127, daar 122 schrijft de melodie echter toe aan 
Franc. Dat het lied een hypo-lydische melodie heeft, laat volgens Luth zien dat dit decalooglied 
in de eredienst niet alleen is bedoeld om de gemeente te confronteren met haar ellende, maar ook 
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wordt dezelfde melodie ook ge-
bruikt bij Beza’s berijming van 
Psalm 140. Hiernaast het decaloog-
lied zoals het in de Geneefse uitga-
ve van 1562 staat.

In 1566 neemt Dathenus in zijn 
psalmboek een vertaling van 
Marots decalooglied op. Daarbij 
volgt hij het Franse origineel op de 
voet, maar van een ‘schier woor-
delijke vertaling’ is geen sprake.19 
Hieronder eerst het origineel en de 
vertaling naast elkaar.

Marot 15621 Dathenus 15662

LES COMMENDEMENS DE DIEV. CL. MA.
EXODE XX.

LEue le coeur, ouure l’aureille,
Peuple endurci, pour escouter
De ton Dieu la voix nompareille,
Et ses commandemens gouster.

Ie suis, dit-il, ton Dieu celeste,
Qui t’ay retiré hors d’esmoy,
Et de seruitude moleste:
Tu n’auras autre Dieu que moy.

Tailler ne te feras image
De quelque chose que ce soit:
Si honneur luy fais & hommage,
Ton Dieu ialousie en reçoit.

En vain son nom tant venerable
Ne iureras, car c’est mespris:
Et Dieu ne tiendra incoulpable,
Qui en vain son nom aura pris.

Die tien gheboden des HEEREN. 
Exod. in’t xx.

HEFT op v’ hert’, opent v’ ooren,
Ghy hardt volck end traegh in’t verstaen,
Wilt uwes Godts stemme nu hooren,
End sijn gheboden gaede slaen.

Ick ben, seydt hy, v’ Godt end Heere,
Die v hebbe ghemaeckt gantsch vry,
Van t’jock t’welck v beswaerde seere,
Hebt gheen andren Godt neuen my.

Laett v gheen beeldt maeken noch snyden
Van eenigh dingh in’t ęerdtsche dal,
So ghy die eerd t’eenighen tyden,
Vwe Godt seer Zeloers sijn sal.

Ydelick sijnen naem ghepresen,
Sult ghy niet nemen in den mondt,
Want hy sal niet onschuldigh wesen,
Die dien misbruyckt t’eenigher stondt.

functioneert als een belijdenis van dankbaarheid en vertrouwen: ‘Hypo-lydisch ist die Tonart, 
die aus einer demütigen und knieenden Haltung heraus Ausdruck des Vertrauens und der frohen 
Gewissenheit ist.’ Zie ook de bespreking van de melodie van TG door Jan Smelik in het digitale 
Liedboek Compendium, nr. 310 (geraadpleegd 9-12-2017).
19.  Zo J.G.R. Acquoy, ‘De psalmwijzen der Nederlandsche Hervormde Kerk en hare herziening’, 
ANK 4 (1893) 1-84, daar 78: Dathenus heeft volgens hem de TG ‘bij schier woordelijke vertaling 
overgenomen uit het Fransche psalmboek (...)’.

Afbeelding VI.1.1: ‘Les Commandemens’ in Les 
pseaumes 1562.

1.  Geciteerd volgens Les pseaumes 1562. 2.  Geciteerd volgens Dathenus 1566d.
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Six iours trauaille, & au septieme
Sois du repos obseruateur
Toy & les tiens: car ce iour mesme
Se reposa le createur.

Honneur à pere & mere porte,
Afin de tes iours allonger
Sur la terre qui tout apporte,
Là où Dieu t’a voulu loger.

D’estre meurtrier ne te hazarde.
Mets toute paillardise au loin.
Ne sois larron, donne-t’en garde.
Ne sois menteur, ne faux tesmoin.

De conuoiter point ne t’aduiene
La maison, et femme d’autruy,
Son seruant, ne la beste siene,
N’aucune chose estant à luy.

O Dieu, ton parler d’efficace
Sonne plus clair que fin alloy:
En nos coeurs imprime la grace
De t’obeir selon ta Loy.

Aerbeydt ses daeghen, End met lusten
Viert den seuensten, Godts Woort smaeckt,
Want Godt wild’ op dien daegh self rusten,
Van t’werck dat hy hadde ghemaeckt.

Vader end moeder sult ghy eeren,
Op dat ghy langh’ in voorspoet leeft,
End op ęerden seer moeght vermeeren,
Die v Godt tot een herbergh gheeft.

Doodtslagh end toorne sult ghy myden,
All’ onkuyschheit vliedt end afbreeckt,
Steelt niet, als moest ghy ghebreck lyden,
Gheen valsch ghetuyghenisse spreeckt.

Van beghęeren sult ghy v wachten,
Des naesten huys end wyf nu voort:
Nae sijn knecht of vee wilt niet trachten,
Noch nae al dat hem toebehoort.

O Godt v’ Woort seer groot van machten,
Luydt klaerer dan eenigh metael,
Gheeft ons die ghenaed’ ende krachten,
Om dit te houden al te mael.

Op een aantal punten veroorlooft Dathenus zich redelijk veel vrijheid. 
Een paar voorbeelden. In de eerste strofe is het ‘verharde volk’ ook ‘traag 
in het verstaan’. In strofe 5 zegt het vierde gebod niet alleen dat er op de 
zevende dag gerust moet worden, net zoals de Schepper deed, maar die 
dag moet bij Dathenus ook ‘met lusten’ gevierd worden, waarbij Gods 
Woord ‘gesmaakt’ wordt. Strofe 6 spreekt niet alleen van een lang leven, 
maar ook over voorspoed en het ‘zeer mogen vermeerderen’ op aarde. In 
strofe 7 wordt het zesde gebod behalve op doodslag ook op ‘toorn’ betrok-
ken. Stelen mag niet, ook niet als je gebrek moet lijden, voegt Dathenus 
toe.

Dathenus is in 1566 niet de eerste die Marots decalooglied in het 
Nederlands vertaalt. Utenhove had al in zijn bundel met 25 psalmen 
van 1551 ‘een getrouwe bewerking’ van Marots lied gegeven, die ook 
in latere edities van zijn psalmboek terugkeert.20 Het gaat om een lied 
van vijf strofen van acht regels op de Geneefse melodie van Psalm 72. 
Ook Lucas de Heere had in zijn Psalmen Davids van 156521 een verta-
ling van Marots lied opgenomen. Die kwam nog dichter bij het origineel 
dan Utenhoves lied. De Heere sluit zich qua tekst en melodie aan bij het 

20.  Zo S.J. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen 
met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk, Assen 1959, 307.
21.  Zie Psalmen De Heere 1565, 99-101.
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Franse voorbeeld: negen strofen van vier regels op de melodie van het 
Franse psalmboek.

Vergelijken we nu Dathenus’ lied met de twee ‘voorgangers’, dan 
blijkt dat Dathenus een aantal keer zinnen of zinsdelen rechtstreeks aan 
Utenhove ontleent en soms zinsdelen van De Heere lijkt te hebben ge-
bruikt. Het zijn vaak de momenten dat hij afwijkt van het Franse origi-
neel. Ter illustratie een paar passages:

Utenhove 15611 De Heere 1565 Dathenus 1566 Str./rgl.

HEf  op dyn hert, open dyne ooren,

Hardneckigh volck in’t wederstaen,

De stem dyns Gods wil nv aen-
hooren,
End syn gheboden gade slaen.

Ick ben (segt hy) dyn God, end 
Heere
Heb neuen my gheen ander God

Van eenigh dingk, t’eenigher stond

Ydelick dyns Gods naem ghepre-
sen
In dynen mond niet neem noch 
bruyck

Ses daghen doe dyn werck mit 
maten,
Den seuensten heyligh mit lust,

Wil oock de dyne rusten laten,

Want die Heer heeft dan self 
gherust.
Oeffen dy in d’woord, end mit 
lusten
Houd der Ghemeynten dienst in 
eer,
Op dat die Heer in dy magh 
rusten,
End syn werck doen so langks so 
meer.

Heft op dijn hert’ doet 
open d’ooren

Want zeer ialours ben 
ic daer van

Ghy en zult minen 
Naem’ ghepresen

Want hy zal niet 
ontsculdigh wesen

Den zeuensten dagh 
rust en viert

HEFT op v’ hert’, opent v’ 
ooren,
Ghy hardt volck end 
traegh in’t verstaen,
Wilt uwes Godts stemme 
nu hooren,
End sijn gheboden gaede 
slaen.

Ick ben, seydt hy, v’ Godt 
end Heere
Hebt gheen andren Godt 
neuen my

Van eenigh dingh in’t 
ęerdtsche dal
Vwe Godt seer Zeloers 
sijn sal

Ydelick sijnen naem 
ghepresen,
Sult ghy niet nemen in 
den mondt,
Want hy sal niet onschul-
digh wesen

Aerbeydt ses daeghen, End 
met lusten
Viert den seuensten, Godts 
Woort smaeckt,
Want Godt wild’ op dien 
daegh self rusten,
Van t’werck dat hy hadde 
ghemaeckt.

1/1

1/2

1/3

1/4

2/1

2/4

3/2

3/4

4/1

4/2

4/3

5/1

5/2

5/3

5/4

1.  Geciteerd volgens Hondert psalmen Utenhove 1561.
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Dathenus’ eerste strofe komt bijna woordelijk overeen met het begin van 
Utenhoves vertaling. Wellicht zoekt Dathenus daarmee bewust aansluiting 
bij het onder Nederlandse gereformeerden reeds bekende lied van Utenhove. 
Bij de vijfde strofe is iets bijzonders aan de hand. Utenhove heeft, om aan 
zijn vijf keer acht regels te komen, het vierde gebod (de rustdag houden) 
uitgebreid tot een hele strofe. Hij voegt de gedachte toe dat men op die dag 
behalve rusten zich ook moet bezighouden met Gods Woord en de eredienst 
in stand moet houden. Dathenus houdt zich aan de indeling van Marot, 
maar voegt, zoals we gezien hebben, toe dat de zevende dag ‘met lusten’ 
moet worden gevierd en dat men Gods Woord moet ‘smaken’. Dat laatste 
lijkt een heel korte samenvatting te zijn van Utenhoves uitbreiding.22 

Als het gaat om de laatste strofe, die bij Utenhove en De Heere heel 
anders luidt, is het interessant om de Duitse versie van Ambrosius 
Lobwasser23 naast die van Dathenus te zetten:

Lobwasser 15731 Dathenus 1566

Herr Gott dein wort gestreng vnd hefftig
Klingt heller dann einig Metall,
Wirck in vns durch dein gnad so trefftig,
Das wir thun deinen willen all.

O Godt v’ Woort seer groot van machten,
Luydt klaerer dan eenigh metael,
Gheeft ons die ghenaed’ ende krachten,
Om dit te houden al te mael.

1.  Geciteerd volgens Der Psalter Lobwasser 1573.

Met name de tweede en de laatste regel hebben veel overeenkomsten. Als 
het waar is dat de berijming van Lobwasser in 1565 in de Palts bekend 
is, dan kan Dathenus in 1566 voor deze laatste strofe gebruik hebben 
gemaakt van de Duitse variant. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: 
Lobwasser kan zich voor zijn decalooglied, dat pas in 1573 wordt gepubli-
ceerd, hebben laten inspireren door Dathenus’ lied.24

Gezien het bovenstaande is het te sterk uitgedrukt als Acquoy zegt 
dat Dathenus de TG ‘bij schier woordelijke vertaling’ heeft overgenomen 
uit het Franse psalmboek. Beter is te stellen dat hij een eigen vertaling 
maakt uit het Frans, waarbij hij de tekst van Marot op de voet volgt, maar 

22.  Ik wijs erop dat deze uitbreiding van het vierde gebod ook in de Heidelbergse Catechismus 
(zondag 38) van 1563 voorkomt.
23.  Zie paragraaf II.1.3 voor de suggestie van Lenselink over de Duitse vertaling van het 
Geneefse Psalter door Ambrosius Lobwasser. Lobwassers psalmboek kwam in 1573 in Leipzig van 
de pers, maar Lenselink gaat uit van de mogelijkheid dat de psalmen van Lobwasser misschien al 
in 1565 gereed waren en zelfs in de Palts gezongen werden.  
24.  De overige strofen van het decalooglied in Der Psalter Lobwasser 1573 wijken af van 
Dathenus’ versie. Zo noemt Lobwasser in strofe 5 niet het vieren van de rustdag en het smaken 
van Gods Woord. In strofe 7 spreekt Lobwasser van moord en bloedvergieten, in plaats van 
Dathenus’ ‘toorn’.
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zich hier en daar vrijheden permitteert. Hij geeft er daarbij blijk van de 
vertalingen van zijn ‘voorgangers’ Utenhove en De Heere (en mogelijk 
ook Lobwasser) te kennen en maakt meerdere keren gebruik van hun 
verwoordingen.25

De Franse melodie van het decalooglied, die Dathenus ongewijzigd 
overneemt, moet voor de beoogde gebruikers van zijn psalmboek bekend 
zijn geweest. Vanaf 1551 heeft in Utenhoves psalmboekjes Psalm 1 deze 
melodie.26 En vanaf 1561 gaat ook Psalm 111 bij Utenhove op deze wijs.27 
Overigens wordt in de eerste edities van het psalmboek van Dathenus 
nergens gerefereerd aan het feit dat Psalm 140 en de TG op dezelfde me-
lodie worden gezongen. Vanaf 1567 komt echter een tabel voor waarin 
aangegeven is welke psalmen (en de TG) dezelfde wijs hebben.

De jaren door staat de TG in alle edities van Dathenus’ psalmboek.28 
Daarbij blijft het lied ongewijzigd. Met name uit de zestiende en de eer-
ste helft van de zeventiende eeuw zijn er gegevens dat het lied een vas-
te plaats in de liturgie heeft. Daarbij lijkt het gezang vooral een functie 
te hebben als kenbron van de ellende in het eerste deel van de zondag-
ochtenddienst.29 De melodie van de TG blijkt de eeuwen door veelvuldig 

25.  De tekst van Exodus 20 in de Deux-Aesbijbel komt niet terug in Dathenus’ vertaling van de 
TG.
26.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 255, die overigens stelt dat het Bourgeois 
was die in 1543 de nieuwe melodie voor Marots decalooglied schreef.
27.  In 1566 staat Psalm 1 van Utenhove, zonder melodie, ook in Sommighe psalmen 1566 (het 
zogenoemde ‘Boskoopse boekje’). Psalm 1 én 111 van Utenhove staan in dat jaar, eveneens zonder 
melodie, in De psalmen Davids 1566 (het zogenoemde ‘Londense boekje’). Zie Jaco van der 
Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen. Beschrijving en poging tot duiding van 
een onopgemerkt gebleven Nederlands liedboekje uit 1566’, JvL 30 (2014) 105-136, daar 106, 109, 
112.
28.  Zie hoofdstuk III.
29.  Achter in het kerkboek van Dathenus (bijvoorbeeld Dathenus 1566d, 149-150) wordt 
decennialang gerefereerd aan het liturgisch gebruik van de TG. In de rubriek ‘Christelicke 
Ghebeden, die men in de Vergaederinge der geloouigen ende elders ghebruycken kan’ wordt een 
‘Gebedt des sondaeghs voor de Predicatie’ gegeven. Het gebed wordt geïntroduceerd: het kan 
uitgesproken worden nadat ‘men in de Ghemeynte CHRisti des Sondaeghs voor Middach de 
thien Gheboden Godes gelesen ofte ghesongen heeft’ en de ‘Kerckendienaer’ de gemeente heeft 
vermaand tot boete en belijdenis en de genade heeft afgekondigd. Tot in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw wordt deze introducerende tekst in het kerkboek afgedrukt. In de edities 1572a 
en 1610a staat hij nog. In de edities 1643a en 1753c niet meer. Uit deze introductie wordt ook 
duidelijk dat de Tien Geboden – al dan niet gezongen – een plaats hebben in het eerste deel van 
de zondagochtenddienst en duidelijk in het kader staan van het kennen van de ellende. Vgl. Jan 
Smelik, ‘“End sijn gheboden gaede slaen”. De Tien Geboden in de kerkdienst’, in: idem, Gods lof 
op de lippen. Aspecten van liturgie en kerkmuziek, Zoetermeer 2005, 129-152, daar 142-143: 
‘Nog in de zestiende eeuw is er een ontwikkeling te ontdekken waarin de decaloog als regel der 
dankbaarheid op de achtergrond raakte en de taak van kenbron van ellende op de voorgrond trad.’ 
Deze ontwikkeling is volgens Smelik te zien in de herziene uitgaven van Pollanus’ Liturgia Sacra 
van 1554 en 1555 in Londen. En ook in Dathenus’ kerkboek van 1566: ‘De decaloog heeft ook hier 
vooral een zonde-onthullende opdracht.’
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gebruikt te worden om nieuwe liederen op te maken (de zogenoemde 
contrafacten).30

Als de Staatsberijmers in 1773 tot een nieuwe berijming van de TG 
moeten komen, kiest de meerderheid de versie van Voet. Er ontstaat 
vervolgens een discussie over de vraag of het lied niet uitgebreid moet 
worden met drie strofen. Lemke (Friesland) doet dat voorstel, omdat bij 
Dathenus en ook bij Voet de geboden 6 tot en met 9 zijn samengebald 
in de zevende strofe. Met name als er over een van de geboden gepreekt 
wordt, is het wenselijk als er een apart ‘versje’ is waarin het betreffende 
gebod berijmd is. Omdat na rondvraag niet iedereen zich in dit voorstel 
kan vinden, wordt besloten het lied te laten zoals het is.31 Als het lied 
van Voet in de 110e zitting ter tafel komt, hebben diverse commissie-
leden wijzigingsvoorstellen.32 De tekst die wordt vastgesteld is echter nog 
voor een groot deel die van Voet. Hieronder de versie van Voet naast de 
Staatsberijming.

Voet 1764 Staatsberijming 1773

De Tien Geboden:
Exod: XX: I.

Myn ziel, herdenk met heilig beeven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Op Sinaï zyn wet wou geeven,
En deze woorden hooren deed.

2. Ik ben de HEER, uw God en Koning,
Die van Egypten u bevry,
U leidend’ uit uw slaafsche woning;
Hebt dan geen goden nevens my.

3. Voor beeldendienst zult gy uw wachten,
Dien straf ik als een yvrig God,
Zelfs tot in drie of vier geslachten;
Maar schenk myn’ dienaar ’t heilgenot.

De Tien Geboden1 
Exod. 20. vs. 1.

1. Mijn ziel, herdenk met heilig beeven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeeven,
Daar Hij deez’ woorden hooren deed:

2. Ik ben de HEER, uw God en Koning,
Die van Egypten u bevrij,
U leidend’ uit uw slaafsche wooning;
Dient dan geen goden nevens mij.

3. Voor beeldendienst zult gij u wachten:
Ik ben de HEER, een ijvrig God;
’k Straf dien in drie en vier geslachten;
Maar schenk mijn dienaars ’t zaligst lot.

1.  Staatsberijming 1773a heeft als titel ‘De Tien Geboden des Heeren’.

30.  Zie hoofdstuk IV.
31.  Verbaal 1773, 113r. Lemke noemt drie argumenten voor zijn voorstel. Het aantal strofen 
zou dan overeenkomen met dat van de geboden. Na een preek over een van de geboden kan 
het betreffende gebod in berijming gezongen worden. Het is, ten derde, namelijk meestal niet 
makkelijk om een ‘applicabel’ vers te vinden in een andere psalm. Vgl. Handelingen 1773, 
230; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 337-338; W. Peene, Josua van Iperen (1726-1780). 
Gereformeerd predikant ten tijde van de Verlichting, Zoetermeer 2017, 224.
32.  Verbaal 1773, 115v.; Handelingen 1773, 236-237; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 346-347.
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4. Gebruikt den heilgen naam des HEEREN
Nooit ydel, zweert geen valschen eed;
Voor hun toch, die zyn’ naam onteeren,
Is zyn getergde wraak gereed.

5. Rust heilig, viert, met vee en maagen,
Den Sabbath, na zesdaagsche vlyt:
God schiep ’t heelal in zoo veel daagen,
En heeft den Sabbath zich gewyd.

6. Gy zult uw ouders needrig eeren,
Opdat uw God, die eeuwig leeft,
Uw daagen gunstig moog’ vermeeren
In ’t land, dat zyne hand u geeft.

7. Gy zult niet doodslaan; nimmer breeken
Uw’ heilgen echt; steelt niemands goed;
Gy zult geen valsch getuignis spreeken:
Bemint elk met een vroom gemoed.

8. Uw hart zal nimmer iets begeeren
Van alles wat uws naasten is.
Uw ziel zal als uw mond God eeren,
En houden deez’ verbintenis.

9. Och, of wy uw geboôn volbragten!
Genaê! o hoogste Majesteit!
Gun door ’t geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.

4. Misbruikt geenszins den naam des HEEREN;
Zweert nimmer eenen valschen eed;
Want hun, die zijnen naam onteeren,
Is zijn getergde wraak gereed.

5. Gedenkt en viert, met vee en maagen,
Den Sabbath, na zesdaagsche vlijt:
God schiep ’t heelal in zooveel dagen,
En heeft den Sabbath zich gewijd.

6. Gij zult uw ouders needrig eeren,
Opdat uw God, die eeuwig leeft,
Uw dagen gunstig moog’ vermeêren
In ’t land, dat zijne hand u geeft.

7. Gij zult niet doodslaan, noch u wreeken:
Breekt nooit den echt: steelt niemands goed:
Gij zult geen valsch getuignis spreeken:
Bemint elk met een vroom gemoed.

8. Uw hart zal nimmer iets begeeren
Van alles wat uws naasten is:
Uw ziel zal als uw mond God eeren,
En houden zijn getuigenis.

9. Och of wij uw geboôn volbragten!
Genaê! o hoogste Majesteit!
Gun door ’t geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.

Vergelijken we het nieuw ontstane gezang met het decalooglied van 
Dathenus, dan valt een aantal zaken op. In de eerste strofe wordt niet 
langer het ‘harde volk’ aangesproken om Gods stem te horen, maar ‘mijn 
ziel’ moet met ‘heilig beven’ denken aan wat God op de Sinaï sprak. In 
de derde strofe is niet alleen het element van het straffen tot in de derde 
en vierde generatie opgenomen, maar ook het ‘barmhartigheid doen aan 
duizenden’, gevangen in het ‘zaligst lot’ voor Gods dienaars. In strofe 4 
wordt het misbruik van Gods Naam nu in- en aangevuld met het zweren 
van een valse eed; de straf op dit gebod is Gods ‘getergde wraak’. Beide 
elementen lijken ontleend aan de Heidelbergse Catechismus (zondag 36 
en 37). In de vijfde strofe is in 1773 het ‘smaken van Gods Woord’ op 
de rustdag verdwenen. In strofe 7 zijn de leestekens opvallend: anders 
dan in het origineel van Voet volgt een dubbele punt na ‘wreeken’, ‘echt’ 
en ‘goed’. Het ligt niet voor de hand deze leestekens als uitleggend te 
interpreteren. In strofe 8, waar het ‘niet begeren’ centraal staat, valt de 
uitweiding over het eren van God met mond en ziel op. De slotstrofe 
heeft nu niet meer de lofverheffing op Gods Woord, maar is één gebed 
tot de ‘hoogste Majesteit’ (vergelijk ‘majesteit’ in strofe 1) om genade, 
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en om kracht om de wet uit dankbaarheid te volbrengen. In dat laat-
ste wordt de link gelegd naar de wet als leefregel der dankbaarheid, een 
gezichtspunt dat naast het gegeven van de wet als kenbron der ellende in 
de Heidelbergse Catechismus voorkomt.33

Net als in het psalmboek van Dathenus opent in de Staatsberijming 
die vanaf 1773 gedrukt wordt de afdeling gezangen met de TG. Anders 
dan in het psalmboek van Voet, is de melodie in de uitgaven met muziek-
notatie dezelfde als die de eeuwen door in Dathenus’ psalmboek heeft 
gestaan.34

VI.2 De Lofzang van Maria
De herkomst van de Lofzang van Maria (LM) is nog altijd in nevelen 
gehuld.35 In 1566 is het lied er ineens in Dathenus’ psalmboek. De vraag 
is hoe Dathenus het gezang gemaakt heeft. Voor zijn psalmen en een aan-
tal gezangen werkt hij vanuit een Frans origineel, maar zo’n voorbeeld 
is in de verschillende edities van het Geneefse Psalter niet bekend.36 De 
melodie die Dathenus gebruikt, is wel bekend. Ze staat voor het eerst 
in het Straatsburgse liedboekje Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en 
chant uit 1539. Daarin heeft Psalm 3 van Clément Marot (‘O Seigneur 
que de gens’) deze wijs.37 Wie de melodie, die verwant is aan die van de 
Lofzang van Simeon (LS) in dezelfde bundel, heeft gemaakt, is ondui-
delijk.38 Feit is dat Psalm 3 in latere edities van het Geneefse Psalter 
een andere melodie krijgt.39 Wel gebruikt Utenhove deze oorspronke-
lijke melodie uit 1539 vanaf 1551 in zijn psalmboekjes voor zijn Psalm 

33.  Vgl. in de Heidelbergse Catechismus de zondagen 2 en 44. 
34.  In Psalmen Voet 1764 wijkt het ritme van de melodie van de TG sterk af van het 
gebruikelijke ritme. Iedere regel begint met drie korte noten, en de eerste en derde regel eindigen 
met een korte noot. Ook midden in de regels zijn er afwijkende notenwaarden. 
35.  Zie ook wat hierover in paragraaf II.2.2.3 is gezegd.
36.  Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 147, nr. 208 noemt een Magnificat-lied van de hand van 
Accasse d’Albiac (of Du Plessis) dat tussen 1546 en 1561 in verschillende edities van het Franse 
psalmboek (uitgegeven in Parijs, Straatsburg en Genève) stond: ‘Mon ame loue et magnifie’. In de 
edities van het Franse psalter die tussen 1549 en 1561 in Lyon en Parijs werden uitgeven, zijn nog 
meer Magnificat-liederen te vinden. Zie voor deze tradities Laurent Guillo, Le Psautier de Paris 
et le Psautier de Lyon: à propos de deux corpus contemporains du Psautier de Genève (1549-
1561) (version 2016). Edition révisée et augmentée en 2016, z.pl., z.n., 2016 (digitaal: https://hal.
archives-ouvertes.fr/hal-01205154/document). Volgens Guillo kan geen van deze Magnificat-
liederen gezien worden als het voorbeeld voor het gezang van Dathenus (schriftelijke mededeling 
16-12-2016).
37.  Zie voor de melodie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 6, nr. 3a. De vierde regel is in 1539 ten 
onrechte een noot te laag genoteerd. In latere Straatsburgse edities is dat aangepast.
38.  Zie Wursten, Clément Marot and religion, 56. Vgl. Siegfried Fornaçon, ‘Ein reformiertes 
Nunc-dimittis. Aus der Geschichte einer Melodie’, MuK 22 (1952) 61-66 over de overeenkomsten 
tussen de melodieën van de LM en de LS en het Duitse lied ‘Gross ist, o grosser Gott’.
39.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 6-7, nrs. 3b en 3c.
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133.40 Waarschijnlijk kent Utenhove de melodie van de latere versies van 
Aulcuns pseaulmes in Straatsburg.41 De gebruikers van het psalmboek 
van Dathenus zullen de melodie die deze voor zijn LM gebruikt, gekend 
hebben van Utenhoves Psalm 133.42

Gezien Dathenus’ werkwijze bij de psalmen en een aantal andere ge-
zangen ligt het voor de hand er vooralsnog van uit te gaan dat hij ook 
voor de LM een voorbeeld heeft gehad, zo was de conclusie in hoofdstuk 
II.43 Dat voorbeeld kennen we echter niet. Nu is er wel uit de periode ná 
1566 een bron bekend waarin een Franse tekst van Dathenus’ LM is te 
vinden. Het betreft het catechismusboekje uit 1590 dat in hoofdstuk IV 
al aan de orde kwam.44 In het Haarlemse boekje zijn Franse teksten van  
onder anderen Clément Marot en P. Heyns – naar  alle waarschijnlijk-
heid de Vlaamse schoolmeester Peeter Heyns – naast acht gezangen van 
Dathenus en Marnix van Sint-Aldegonde gezet. ‘Den Lofsanck Marie’ is 
van Dathenus. Hieronder volgt de oorspronkelijke tekst van Dathenus’ 
gezang naast de Franse tekst uit het catechismusboekje uit 1590.45 

Dathenus 15661 Catechisme 1590

Een Lofsangh der Ionckfrauvven Mariae 

MYN siel’ maeckt groot den Heer,
Myn gheest verhueght hem seer,
In mynen Godt vol trauwen.
Hy is myn saelicheit,
End wil oock die kleynheit,
Syner dienstmaeght aenschauwen.

Siet hierom sullen my,
Alle gheslachten vry,
Wel ghelucksaeligh achten:
Want onse Godt seer goet,
Groote dinghen nu doet,
Doer sijn handt sterck in krachten.

Le Cantique de Marie 

Mon ame en tout honneur
Exalte le Seigneur,
Et l’esprit ioyeux chante,
Pour avoir vn Sauveur,
Qui regarde en faveur
Sa tres humble servante.

Cause que tout chascun
Me dira en commun
Heureuse & accomplie
Par ce que Dieu a fait
En moy, vn tresgrand fait,
Qui par tout se publie. 

1.  Tekst volgens Dathenus 1566d.

40.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 306. In het complete psalmboek van 
Utenhove (Psalmen Utenhove 1566) heeft de voorlaatste regel overigens een afwijkende melodie: 
a-bes-g-bes-c-a i.p.v. g-bes-a-bes-c-a. 
41.  Volgens Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 6, nr. 3a werd Psalm 3 in Straatsburg tot in 1553 
op deze melodie gezongen.
42.  In Sommighe psalmen 1566 (het zogenoemde ‘Boskoopse boekje’) staat de LM zonder 
melodie(verwijzing) afgedrukt, wat kan wijzen op bekendheid bij de beoogde gebruiker.
43.  Zie paragraaf II.2.2.3.
44.  Catechisme 1590. Zie paragraaf IV.1.3.1.
45.  In het boekje staat de Franse tekst op de linkerpagina, de Nederlandse op de rechterpagina. 
Bij de eerste strofe, die een melodie heeft, staan de Franse en de Nederlandse regels onder elkaar 
onder de noten.
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Heyligh is sijne naem,
End sijn goetheit bequaem,
Sal eewighlick beklyuen,
Van kindts kindren voort aen,
Voor hen die recht wel gaen,
End in Godts vreese blyuen.

Een schoon end heerlick werck,
Doer sijnen aerm seer sterck,
Heeft ghedaen Godt almachtigh,
Hy heeft die stoute quaet,
End haeres herten raet,
Tot niet ghemaeckt seer krachtigh.

Die stout sijn in hooghmoet,
Vol van eer end van goet,
Heeft Godt neder ghedreuen.
End die aerm sijn end kleyn,
Heeft sijn goetheit alleyn,
Seer heerlick nu verheuen.

Die aerm sijn nae den gheest,
Den welcken honghert meest,
Versaedt die Heer ghepresen:
Die ryck sijn vol end groot,
Heeft hy ledigh end bloot,
Van hem vry afghewesen.

Hy verheft Israel
Syn Soon’, end ghedenckt wel,
Aen sijn groote ghenaede:
So hy heeft Abraham,
End t’volck dat nae hem quam,
Toegheseydt vroegh end spaede.

Tre  ssainct est son grand Nom,
Et dure le renom
De sa misericorde,
Sur toute nation,
Qui d’vne affection
A le craindre s’accorde.

Son bras puissant & fort
A fait vn vray effort,
D’eternelle durée:
Car il a le hautain
Deffait, & rendu vain
En sa brave pensée.

Du grand & du puissant
Il alloit renversant
La chaire enhaut assise:
Les povres exaltant,
Et les petits mettant
En place plus exquise.

Son bien-fait accomply
A de tous biens remply
L’homme plein de souffrance:
Mais celuy qui avoit
Abondance, se void
Vuide sans recouvrance.

Ainsi donc relevant
Israel son servant,
Il accomplit de grace:
Le ferment asseuré,
A noz Peres iuré,
Abraham & sa race.

Het is de vraag wat de volgorde is geweest: Heeft Heyns (1537-1598) 
voor het boekje uit 1590 een vertaling van Dathenus’ lofzang in het Frans 
gemaakt? Of was het de Vlaamse schoolmeester zelf die rond 1566 – hij 
werkte toen in Antwerpen – het Franse origineel van dit lied maakte en 
reproduceert hij het in 1590? Of beschikt Heyns in 1590 over het Franse 
origineel waarvan Dathenus in 1566 een vertaling in het Nederlands 
maakte? Zolang we geen bron van vóór 1566 kennen waarin een Franse 
variant van dit lied staat, moeten we alle mogelijkheden openlaten. 

Feit is wel dat het hier niet gaat om een letterlijke vertaling van het 
Frans naar het Nederlands of omgekeerd. Illustratief is de laatste stro-
fe. De Franse tekst spreekt van ‘zijn knecht Israël’ terwijl Dathenus ‘syn 
Soon’ gebruikt. Ook het ‘vroegh end spaede’ van Dathenus komt in de 
Franse tekst niet voor.

Wellicht heeft Dathenus, net als bij de psalmen,46 de Deux-Aesbijbel 

46.  Zie ook wat hierover in paragraaf II.1.3 gezegd is, met een verwijzing naar Lenselink, De 
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gebruikt. Om dat na te gaan zet ik hieronder de tekst van Lukas 1,46-55 
uit de Deux-Aes naast het gezang van Dathenus. Dat ziet er als volgt uit:

Deux-Aesbijbel 1562 Dathenus 15661

Lukas 1: 46-55 

46. (...) Mijn ziele verheft den Heere, 
47. Ende mynen gheest verheucht in God mynen 
Salichmaker. 
48. Want hy heeft de nederheyt zijns Dienstmaechts 
aenghesien: 

Want siet, van nu voort sullen my salich noemen alle 
gheslachten. 
49. Want hy heeft my groote dinghen ghedaen die 
machtich is, 

ende synen naem [is] heylich. 
50. Ende syne barmherticheyt duert van gheslachten tot 
gheslachten, den ghenen die hem vreesen. 

51. Hy heeft ghewelt ghedaen door synen arm, hy heeft 
verstroyt de hooueerdighe in haers herten ghedachten. 

52. Hy heeft de machtighe vanden throone afgetrocken, 
ende de nederige heeft hy verheuen. 

53. De hongerige heeft hy met goeden veruult: ende de 
rijcke heeft hy ledich wech gesonden. 

54. Hy heeft Israel synen knecht op geholpen, op dat hy 
der barmherticheyt gedachtich waer. 
55. (Ghelijck hy ghesproken heeft tot onse vaders, 
Abraham, ende synen zade) inder eewicheyt.

Een Lofsangh der Ionckfrauvven Mariae 

MYN siel’ maeckt groot den Heer,
Myn gheest verhueght hem seer,
In mynen Godt vol trauwen.
Hy is myn saelicheit,
End wil oock die kleynheit,
Syner dienstmaeght aenschauwen.

Siet hierom sullen my,
Alle gheslachten vry,
Wel ghelucksaeligh achten:
Want onse Godt seer goet,
Groote dinghen nu doet,
Doer sijn handt sterck in krachten.

Heyligh is sijne naem,
End sijn goetheit bequaem,
Sal eewighlick beklyuen,
Van kindts kindren voort aen,
Voor hen die recht wel gaen,
End in Godts vreese blyuen.

Een schoon end heerlick werck,
Doer sijnen aerm seer sterck,
Heeft ghedaen Godt almachtigh,
Hy heeft die stoute quaet,
End haeres herten raet,
Tot niet ghemaeckt seer krachtigh.

Die stout sijn in hooghmoet,
Vol van eer end van goet,
Heeft Godt neder ghedreuen.
End die aerm sijn end kleyn,
Heeft sijn goetheit alleyn,
Seer heerlick nu verheuen.

Die aerm sijn nae den gheest,
Den welcken honghert meest,
Versaedt die Heer ghepresen:
Die ryck sijn vol end groot,
Heeft hy ledigh end bloot,
Van hem vry afghewesen.

Hy verheft Israel
Syn Soon’, end ghedenckt wel,
Aen sijn groote ghenaede:
So hy heeft Abraham,
End t’volck dat nae hem quam,
Toegheseydt vroegh end spaede.

1.  Tekst volgens Dathenus 1566d. 

Nederlandse psalmberijmingen, 561.
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Als het gaat om het woordgebruik, lijkt Dathenus weinig met de Deux-
Aestekst te hebben gedaan. In vers 1 bijvoorbeeld valt al een aantal ver-
schillen op. Dathenus spreekt niet van ‘verheffen’ maar van ‘groot maken’; 
de aanduiding ‘God, mijn Zaligmaker’ geeft hij weer als ‘mijn zaligheid’; en 
de ‘nederheid’ van de Deux-Aes wordt bij Dathenus ‘kleinheid’.

Wat verder opvalt aan het gezang, is dat zeven strofen van zes regels 
aan de ruime kant zijn om een Bijbeltekst van tien tamelijk korte ver-
zen weer te geven. Er moest daarom veel aangevuld worden. De strofen-
indeling is gelet op de Bijbeltekst ook niet overal even gelukkig: strofe 3 
bijvoorbeeld begint met het laatste deel van vers 49 in de Bijbeltekst. In 
het lied eindigt verder een aantal regels vanwege het rijm op een stop-
woord: ‘vol trauwen’, ‘gheslachten vry’, ‘onse Godt seer goet’, ‘sijn goet-
heit bequaem’. Daarnaast vallen in nogal wat regels de accenten verkeerd.

De vraag rijst of Dathenus behalve de Deux-Aestekst andere voor-
beelden gebruikt kan hebben. Het psalmboek van Lucas de Heere uit 
156547 heeft geen LM. Maar anders ligt het bij Utenhoves psalmboek. 
Dat heeft vanaf de Hondert psalmen van 156148 wel een berijming van de 
LM. Het gezang moet gezongen worden op de melodie van Psalm 105 in 
hetzelfde psalmboek, en dat betreft de melodie van de Geneefse Psalm 42. 
Hieronder staan de eerste drie strofen van Dathenus naast de – inhoude-
lijk overeenkomende – eerste twee strofen van Utenhove.

Utenhove 15611 Dathenus 1566

De lofsangk Marie

1. MYn siele maeckt groot den Heere,
Daer beneuen de gheest myn
Heeft sick verhueght in God seere,
Mynen salighmaker reyn.
Want hy heeft schoon aenghesien
Synr dienstmaeghd nederheyt fyn,
Dies sullen alle gheslachten
My saligh segghen end achten.

2. Want aen my heeft groote dinghen
Ghedaen die daer maghtigh is.
End syne naem (ick moett singhen)
Is gaer heyligh ende frisch.
End syne bermhertigheyt

Een Lofsangh der Ionckfrauvven Mariae

1. MYN siel’ maeckt groot den Heer,
Myn gheest verhueght hem seer,
In mynen Godt vol trauwen.
Hy is myn saelicheit,
End wil oock die kleynheit,
Syner dienstmaeght aenschauwen.

2. Siet hierom sullen my,
Alle gheslachten vry,
Wel ghelucksaeligh achten:
Want onse Godt seer goet,
Groote dinghen nu doet,
Doer sijn handt sterck in krachten.

1.  Tekst volgens DBNL (geraadpleegd 8-11-2016).

47.  Psalmen De Heere 1565.
48.  Hondert psalmen Utenhove 1561.
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Blyft tot den, in eewigheyt,
Van gheslachte tot gheslachten,
Die hem vreesen end groot achten.

3. Heyligh is sijne naem,
End sijn goetheit bequaem,
Sal eewighlick beklyuen,
Van kindts kindren voort aen,
Voor hen die recht wel gaen,
End in Godts vreese blyuen.

Opvallend is de beginregel: die luidt nagenoeg hetzelfde. Is dat een 
bewuste keuze van Dathenus? Hij wil immers dat zijn psalmboek dat van 
Utenhove zal vervangen? Mogelijk heeft hij voor de herkenbaarheid de 
eerste regel gemodelleerd naar Utenhoves lofzang. Voor het overige lijkt 
er echter van ontlening weinig sprake. Utenhove, die de Bijbeltekt bijna 
woordelijk laat terugkomen, gebruikt in de eerste strofe bijvoorbeeld wel 
de woorden ‘zaligmaker’ en ‘nederheid’.49 En in de tweede strofe staat 
het Bijbelwoord ‘barmhartigheid’, terwijl Dathenus in strofe 3 het woord 
‘goedheid’ kiest.

De conclusie moet zijn dat het onduidelijk is hoe Dathenus te werk is 
gegaan. Ervan uitgaande dat hij een Frans voorbeeld heeft gehad, lijkt hij 
bij zijn vertaalslag naar het Nederlands vrijwel geen gebruik te hebben 
gemaakt van de Deux-Aesbijbel of Utenhoves lied.50 

Vanaf 1566 staat de LM in elke gewone editie van Dathenus’ psalm-
boek, zo bleek in hoofdstuk III. De melodie van het lied is al vanaf de zes-
tiende eeuw populair in de Nederlanden, zo kwam naar voren in hoofd-
stuk IV. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw is het gebruik 
van het gezang in het kader van het avondmaal aan te wijzen.

De commissie die de Staatsberijming van 1773 maakt, kiest in haar 
108e zitting in meerderheid de LM uit het psalmboek van Johannes 
Eusebius Voet.51 Tijdens de 111e zitting blijken ‘ettelyke veranderingen’ 
in de tekst van Voet noodzakelijk. Bij elke strofe komt een andere ‘pro-
vincie’ aan het woord.52 Het resultaat is hieronder te zien. Behalve de 
versies van Voet en de Staatsberijming geef ik ook de Bijbeltekst van de 
Lofzang van Maria uit de Statenvertaling van 1637 weer, omdat die tekst 
in 1773 mogelijk een rol speelt bij de verwoording.

49.  Utenhove kon in 1561 nog geen gebruikmaken van de Deux-Aesbijbel. Hij gebruikte de 
Liesveltbijbel uit 1542. Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 396.
50.  Ook ‘Den Lofsanck ofte dat Liedt Marie’ in het lutherse Hantboecxken 1565 lijkt niet op 
Dathenus’ lofzang.
51.  Verbaal 1773, 113r.; Handelingen 1773, 230; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 337.
52.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 348-350; vgl. Verbaal 1773, 116v.; Handelingen 1773, 
238-239.
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Statenvertaling 1637 Voet 1764 Staatsberijming 1773

Lukas 1: 46-55 

46. (...) Mijn ziele maeckt 
groot den Heere: 
47. Ende mijnen geest 
verheught hem in Godt 
mijnen Salichmaker: 
48. Om dat hy de neder-
heyt sijner dienstmaeght 
heeft aengesien: 
Want siet van nu aen 
sullen my salich spreken 
alle de geslachten. 
49. Want groote dingen 
heeft aen my gedaen hy 
die machtich is, 

ende heylich [is] sijnen 
naem. 
50. Ende sijne barmher-
ticheyt is van geslachte tot 
geslachte over de gene die 
hem vreesen. 

51. Hy heeft een crachtigh 
werck gedaen door sijnen 
arm: Hy heeft verstroyt 
de hooghmoedige in de 
gedachten harer herten. 

52. Hy heeft machtige van 
de throonen afgetrocken, 
ende nedrige heeft hy 
verhooght. 

53. Hongerige heeft hy 
met goederen vervult: 
ende rijcke heeft hy ledich 
wech gesonden. 

54. Hy heeft Israël sijnen 
knecht opgenomen, op dat 
hy gedachtich ware der 
barmherticheyt, 
55. (Gelijck hy gesproken 
heeft tot onse vaderen, 
[namelick] tot Abraham, 
ende sijnen zade) inder 
eeuwicheyt.

De Lofzang van Maria 

1. Myn ziel verheft den Heer;
Ik geef Hem vrolyk d’eer,
Die my zal zalig maaken,
Zyn dienstmaagd niet versmaadt,
In haar’ geringen staat,
Noch wil haar’ stam verzaaken.

2. Want ziet, om ’s Heeren daên,
Zal elk geslacht voortaan,
Om stryd my zalig spreeken;
Wyl God my, naar zyn’ eed,
Zoo groote dingen deed;
Zyn macht is nu gebleeken.

3. Zeer heilig is zyn naam;
Nu volk by volk te saam’
Barmhartigheid mag wachten:
Nu wordt de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereid,
Tot d’ uiterste slachten.

4. Hy heeft een krachtig werk 
Gedaan, zyn arm is sterk;
Hy heeft het hoog gevoelen
Verbysterd en verward,
Met alles, wat het hart
Der trotschen mogt bedoelen.

5. Die stout zyn op hun magt
Heeft Hy, met recht, veracht,
En stiet hen van hunn’ troonen:
Maar Hy verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed,
Waar in zyn Geest wil woonen.

6. Hij heeft, na lang geduld,
Met goederen vervuld
Der hongerigen monden:
Maar hen, die, ryk in waan,
Vertrouwen op hunn’ daên,
Gansch ledig wechgezonden.

7. Hy nam zyn Isrel op;
Zoo klom zyn gunst ten topp’
Aan zynen knecht beschooren,
Gelyk Hy Abraham,
En zyn’ gewyden stamm’,
Voor eeuwig had gezwooren.

De Lofzang van Maria 

1. Mijn ziel verheft Gods eer:
Mijn geest mag blij den Heer
Mijn’ Zaligmaaker noemen,
Die, in haar’ laagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van zijn gunst doet roemen.

2. Want ziet, om ’s Heeren daên,
Zal elk geslacht voortaan,
Alom mij zalig spreken;
Wijl God, na ramp en leed,
Mij groote dingen deed:
Nu is zijn magt gebleeken.

3. Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk te saam’
Barmhartigheid verwachten:
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

4. Des Heeren arm is sterk:
Hij deed een krachtig werk;
Die hoog zijn van gevoelen,
Heeft Hij verstrooid, verward,
Met alles, wat het hart
Dier trotschen mogt bedoelen.

5. Die stout zijn op hun magt,
Heeft Hij versmaad, veracht,
Gestooten van de troonen:
Maar Hij verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed,
Waarin zijn Geest wil woonen.

6. Hij heeft, na lang geduld,
Met goederen vervuld
Der hongerigen monden:
Hij zag geen rijken aan;
Maar heeft z’, in hunnen waan,
Gansch ledig weggezonden.

7. Zijn goedheid klom ten top:
Hij nam zijn Isrel op,
Naar ’t heil, zijn’ knecht beschooren,
Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig, had gezwooren.
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De Staatsberijmers veranderen nogal wat op woordniveau, maar volgen 
de tekst van Voet op de voet. Alleen de eerste strofe ‘was geenzins naar 
den smaak der meeste Leden’ en wordt daarom vrijwel helemaal ver-
nieuwd.53 Vergelijking met de Bijbeltekst laat zien dat de nieuw ontstane 
berijming dicht aansluit bij de tekst van de Statenvertaling. Omdat het 
strofeschema van Dathenus’ berijming is aangehouden, moet er ook nu 
veel worden aangevuld. Illustratief is vers 5: het versmaden en verach-
ten van hen die ‘stout’ zijn op hun macht, het hoeden van het nederig 
gemoed, en de Geest die in dat gemoed wil wonen: het staat allemaal niet 
in de Bijbeltekst.

De melodie van de nieuwe LM ziet er na 1773 als volgt uit:54

Het betreft een eenvoudige hypo-aeolische melodie, waarin echter met 
weinig middelen en een fraaie opbouw een grote spanning wordt opge-
roepen. In de berijming van 1773 bereikt de melodie precies op het woord 
‘zaligmaker’ haar hoogtepunt. In regel vier daalt de melodie juist op de 
frase ‘in haar lage staat’ naar een dieptepunt.55

53.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 348.
54.  Het melos is hetzelfde als dat van de melodie bij Psalm 3 in het Straatsburgse liedboekje 
van 1539. De notenwaarden zijn echter twee keer zo klein en de mensuurstrepen uit 1539 zijn 
geïnterpreteerd als rusten tussen de regels.
55.  Zie W. Kloppenburg bij dit gezang in Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 
491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken, derde druk, Zoetermeer 1998, 259: ‘Het meest 
boeiende van de melodie is, dat er met zo weinig middelen zoveel spanning wordt opgeroepen, 
een sfeer van “innerlijke blijdschap”’. Vgl. Arie Eikelboom, Hymnologie. Een geschiedenis van 
de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel XIc: De onrust over de kerkzang in de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1600 en 1800, z.pl. 2015, 59, die spreekt 

Afbeelding VI.2.1: De LM in Staatsberijming 1776a.
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VI.3 De Lofzang van Zacharias 
Net als bij de LM, tasten we bij de Lofzang van Zacharias (LZ) in het 
duister over de uiteindelijke herkomst. Het gezang is er in 1566 ineens. 
Een voorbeeld dat Dathenus vertaald kan hebben, is niet bekend.56

De melodie die Dathenus gebruikt, is op dat moment al zo’n veertig 
jaar in omloop. Het gaat om de melodie van de Straatsburgse componist 
Wolfgang Dachstein bij diens Psalm 137: ‘An Wasserflüssen Babylon’.57 
Deze psalm wordt voor het eerst gepubliceerd in het verloren gegane 
derde deel van het Teutsch kirchen ampt, dat in 1525 in Straatsburg ver-
schijnt.58 Het lied krijgt een grote verspreiding en wordt onder andere 
opgenomen in het beroemde gezangboek van Valentin Babst, dat in 1545 
in Leipzig uitkomt.59  

Wat betreft de melodie: het gaat om een hypo-ionische melodie in 
Bar-vorm met diverse melismen (meer noten per lettergreep).60 In 1545 
staat het lied op deze manier in het zogenoemde Babst’sche Gesangbuch:

van ‘een zeer fraaie opbouw’ van deze melodie. Zie ook de bespreking van de LM-melodie door 
Christiaan Winter in het digitale Liedboek Compendium, nr. 157a (geraadpleegd 9-12-2017). 
Volgens Winter betreft het een ‘schoolvoorbeeld’ van melodiecompositie in de lijn van het 
Geneefse Psalter. ‘Het gebruik van slechts twee notenwaarden en de rusten tussen de regels 
verloochenen de afkomst van de melodie niet, soberheid en eenvoud zijn de belangrijkste 
kenmerken.’ 
56.  Zie ook wat hierover in paragraaf II.2.2.3 is gezegd. 
57.  Zie Willem Mudde, ‘Wolfgang Dachstein en zijn ‘An Wasserflüssen Babylon’’, in: Van 
kerkmuziek bevlogen. Verzamelde artikelen van Willem Mudde 1977-1984, Utrecht/Baarn 
1993, 138-145.
58.  Zie voor deze uitgave Daniel Trocmé-Latter, The Singing of the Strasbourg Protestants, 
1523-1541, Londen/New York 2016, 258.
59.  Geystliche Lieder Babst 1545.
60.  De Bar-vorm betekent dat de melodie is opgebouwd uit een ‘Aufgesang’ met twee gelijke 
helften (regel 1-4) en een ‘Abgesang’ dat daarmee contrasteert. Zie voor de melodie Zahn, Die 
Melodien, nr. 7663. Vgl. de melodiebespreking door W. Mudde in Een Compendium, 262-264 
(ook te vinden in het digitale Liedboek Compendium, nr. 158a (geraadpleegd 9-12-2017)), die erop 
wijst dat de ‘grote innerlijke kracht en waarde’ van deze melodie onder andere ligt in het feit dat 
ze ‘zowel klagen als juichen kan’. Zowel het klaaglied Psalm 137 en het latere Duitse passielied 
‘Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld’ als Dathenus’ LZ kunnen ermee vertolkt worden.  
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Het is het meest waarschijnlijk dat Dathenus de melodie heeft leren 
kennen vanuit het psalmboek van Utenhove. Deze biedt al in zijn eer-
ste uitgaven van circa 1551 een Psalm 103 aan op de melodie van ‘An 
Wasserflüssen Babylon’. De psalm, die een vast gebruik kent in de 
Londense gemeente, is een vertaling van Psalm 103 (‘Mein Seel nun lob 
den Herren dein’) uit het Bonner Gesangbuch.61 In de diverse uitgaven 
van Utenhoves psalmen komt de melodie van Psalm 103 in allerlei vari-
anten voor. De versie in de Emder uitgave 26. Psalmen uit 1558 komt het 
dichtst bij de variant die Dathenus zal gebruiken:62

61.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 263-264. In het Bonner Gesangbuch 
1550 heeft Psalm 103 alleen een melodieverwijzing. Vgl. Jan Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen 
Utenhove, Inleiding, 9. Psalm 103 werd in Londen op ten minste twee momenten gezongen: na 
de wederopneming van een gemeentelid en bij een begrafenis. 
62.  Zie de facsimile-uitgave in De 25, 26 en 11 Psalmen Utenhove. De versie in Hondert 
psalmen Utenhove 1561 wijkt in de laatste twee regels sterk af. De laatste regel is zelfs ingekort 
tot zeven noten in plaats van de tien noten in 1558.

Afbeelding VI.3.1: ‘An Wasserflüssen Babylon’ in Geystliche Lieder Babst 1545.
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Op deze sterk versoberde versie van Dachsteins oorspronkelijke melodie 
(de melismen zijn verdwenen) maakt Dathenus zijn berijming van de LZ. 
Het lied staat in 1566, zonder melodie(verwijzing), in het zogenoemde 
‘Boskoopse boekje’.63 Mét melodienotatie staat het in 1566 op deze 
manier in Dathenus’ psalmboek:64

63.  De versie in Sommighe psalmen 1566 (het zogenoemde ‘Boskoopse boekje’) wijkt qua 
spelling licht af van die in Dathenus 1566d.
64.  De melodie in Dathenus 1566d wijkt op een paar punten af van 26 Psalmen Utenhove 1558: 
in de een-na-laatste regel ontbreekt bij Dathenus het melisme op de twee-na-laatste noot. In de 
laatste regel is bij Dathenus de tweede noot lang, terwijl Utenhove die kort geeft. In Hondert 
psalmen Utenhove 1561 begint de laatste regel wel hetzelfde als in Dathenus 1566d. 

Afbeelding VI.3.2: Psalm 103 in 26 Psalmen Utenhove 1558.
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Zoals gezegd, is er geen bron bekend van waaruit Dathenus zijn lofzang 
heeft kunnen vertalen.65 Het Haarlemse catechetische boekje met Franse 
teksten uit 1590 dat bij de LM genoemd is als mogelijke bron voor de 
tekst, biedt hier geen soelaas. De LZ die daarin staat, is die van Marnix 
van Sint-Aldegonde.66 Overigens zagen we al in hoofdstuk II dat het de 
vraag is in welke richting we moeten zoeken als het gaat om een moge-
lijke bron die Dathenus vertaald heeft.67 De melodie doet aan een Duits 
voorbeeld uit de traditie van Straatsburg en/of het Bonner Gesangbuch 
denken. De laatste halve strofe van Dathenus’ lofzang zou echter in de 

65.  In de edities van het Franse psalter die in de periode 1549-1561 in Genève, Parijs en Lyon 
verschijnen, zijn verschillende versies van een ‘Cantique de Zacharie’ opgenomen. Zie Pidoux, 
Le Psautier Huguenot, I, 158 (nr. 226 (Genève 1554)) en 198 (na nr. 350 (Lyon 1555)). Vgl. voor 
beide uitgaven Pidoux, Le Psautier Huguenot,  II, 75, 86. Zie voor de edities die in Parijs en 
Lyon verschenen Guillo, Le Psautier de Paris et le Psautier de Lyon. Volgens Guillo kan geen 
van deze ‘Cantiques de Zacharie’ gezien worden als het voorbeeld voor het gezang van Dathenus 
(schriftelijke mededeling 16-12-2016).
66.  Marnix’ LZ gaat op de melodie van Psalm 137 uit het Geneefse Psalter. De Franse tekst in 
het boekje uit 1590 begint zo: ‘Qu’Israel or’ à louer Dieu s’ysite,/ Qui garde ici son peuple qu’il 
visite,/ De son salut la corne leur levant’. Hoewel de mogelijkheid bestaat dat Dathenus voor zijn 
LZ een Frans voorbeeld heeft gehad waarvan ook het boekje uit 1590 gebruikmaakte, geeft de 
Franse tekst geen aanleiding om te denken dat dít de tekst is die Dathenus vertaalde.
67.  Zie paragraaf II.2.2.3.

Afbeelding VI.3.3: De LZ in Dathenus 1566d.
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richting van het Geneefse Psalter kunnen wijzen, waar dit fenomeen 
vaker voorkomt.68

Wellicht gebruikt Dathenus voor zijn vertaling, net als bij zijn psal-
men, de tekst van de Deux-Aesbijbel. Om dat na te gaan, zet ik hieronder 
de tekst van zijn lofzang naast de Bijbeltekst uit Lukas 1 waarop dit lied 
teruggaat:

Deux-Aesbijbel 1562 Dathenus 1566

Lukas 1: 68-79 

68. Gepresen zy de Heere de God Israels, want 
hy heeft besocht ende verlossinghe ghedaen 
sijnen volcke: 
69. Ende heeft ons opghericht eenen hoorn der 
salicheyt, int huys zijns knechts Dauids. 
70. Ghelijck hy ghesproken heeft door den mont 
syner heyligher Propheten, die vanden beginne 
der werelt gheweest zijn, [namelick,] 

71. Dat hy ons verlossen soude van onse vyan-
den, ende vander hant aller die ons haten. 
72. Om barmherticheyt te bewijsen aen onse 
vaderen, ende ghedachtich te wesen zijns hey-
lichs verbonts. 
73. Ende des eedts dien hy tot Abraham onsen 
vader ghesworen heeft: 

[namelick] dat hy ons soude gheuen: 
74. Dat wy verlost zijnde wt de handen onser 
vyanden, hem dienen souden sonder vreese, 
75. In heylicheyt ende gerechticheyt voor hem, 
alle de daghen ons leuens. 
76. Ende du kindeken salt een Propheet des 
Alderhoochsten ghenaemt worden: Want du 
salt voor den aengesichte des Heeren voorgaen, 
syne weghen te bereyden.

Den Lofsangh Zachariae 

DAT doch die Heer sy gemaeckt groot,
Israels Godt sij ghepresen,
Die sijn volck heeft in angst end noot,
Besocht, end verlost wt desen.
End den horn des heyls opgherecht,
In’t huys van Dauid sijnen knecht,
So hy hadde te vooren,
Doer sijner heylighen Propheten mondt,
Wel voorseyt tot menigher stondt,
Den vaderen van hem wtuerkoren.

Dat wy souden wesen bevrydt,
Van der macht onser vianden,
End los ghemaeckt sijn nu ter tydt,
Wt der ongunstigher handen.
Op dat hy toonde sijn goetheit,
Onsen vaederen toegheseyt:
Dat hy oock is ghedachtigh,
Syns verbondts end oock sijnes eedts voortaen,
Dien hy Abraham heeft ghedaen,
Onsen vader in’t ghelooue krachtigh.

Dat wy vry sijnde van der handt,
Der ghener die ons seer haeten,
Hem souden sonder vrees’ of schand,
Dienen, end sijn Woort recht vaeten,
Gherechtelick end heylighlick,
Al ons leuen ghewillighlick,
Daertoe sijnde gheneghen.
End ghy myn Soon’ sult een Prophete sijn,
Voor dat aensicht des Heeren myn,
Om voor hem te bereyden sijn weghen.

1.  Tekst volgens Dathenus 1566d.

68.  Het fenomeen van de ‘halve versjes’ is mij vanuit de Straatsburgse en/of Duitse lutherse 
traditie niet bekend. In het Geneefse Psalter worden verschillende psalmen afgesloten met een 
halve strofe, zoals de Psalmen 2, 7, 11 en 17. We kunnen overigens niet uitsluiten dat Dathenus 
zelf, naar analogie van de psalmen waarin dit gebeurt, een halve laatste strofe heeft gecreëerd.
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77. Om te geuen synen volcke kennisse der 
salicheyt, in vergheuinghe der sonden. 
78. Door de hertelicke barmherticheyt onses 
Godes, waer in ons besocht heeft de opganck wt 
der Hoochden. 
79. Op dat hy soude schijnen den ghenen die 
sitten in duysternisse ende schaduwe des doots, 

om onse voeten te richten inden wech des 
vreden.

Dat ghy den volcke vroegh end spaedt,
Sijn salicheit moeght verkonden,
De welck’ insonderheit bestaet,
In vergheuingh sijner sonden.
Doer Godts goetheit die ons alleyn
Heeft als een Sonn’ wt t’Ooste reyn
Besocht, end niet vergheten:
Op dat hy mochte verlichten klaer,
Die in die duyster schaduw’ swaer
Des doodts, duslanghe hebben gheseten.

Op dat hy ons voeten met vrueght,
End’ onse voetpaeden mede,
Richten mochte in aller dueght,
Tot sijnen weghen in vrede.

Vergelijken we een en ander, dan lijkt het er niet op dat Dathenus voor 
woorden en zinsneden veelvuldig uit de Deux-Aes heeft geput. Direct al 
aan het begin gebruikt hij niet ‘geprezen’ maar ‘grootmaken’; ook spreekt 
hij van een ‘hoorn des heils’ in plaats van een ‘hoorn der zaligheid’. In 
de vierde strofe gaat het niet over ‘kennis der zaligheid’ maar over ‘zalig-
heid verkondigen’, niet over de ‘hartelijke barmhartigheid van onze God’ 
maar over ‘Gods goedheid’, niet over de ‘Opgang uit de hoogte’, maar 
over de ‘Zon uit het Oosten’. Wat verder opvalt, is dat de strofenverde-
ling niet overal overeenkomt met de verdeling in de Bijbeltekst. Vers 70 
loopt verder in vers 71, maar Dathenus begint een nieuwe strofe; iets 
dergelijks geldt voor de verzen 73 en 74. De belangrijke cesuur tussen 
vers 75 en 76 valt bij Dathenus midden in de derde strofe en ook vers 79 
is op een wonderlijke manier opgeknipt.

In zijn lied heeft Dathenus nogal wat woorden en zinsneden toege-
voegd. In een aantal gevallen ook als stoplap om de zin te laten rijmen, 
zoals in strofe 2 ‘nu ter tydt’ en ‘voortaen’ en in strofe 4 ‘vroegh end 
spaedt’, ‘alleyn’ en ‘reyn’. Wie de tekst zingt op de ritmische melodie die 
erbij genoteerd is, merkt bovendien dat nogal wat woordaccenten botsen 
met de accenten in de muziek.

Het ligt voor de hand dat Dathenus in 1566 bekend is met de LZ 
zoals die vanaf 1561 in Utenhoves psalmboek staat.69 Het betreft een 
lied dat gezongen moet worden op de Geneefse melodie van Psalm 41. 
Onderstaande vergelijking van de eerste strofe in beide berijmingen laat 
echter zien dat Dathenus op geen enkele manier schatplichtig is aan de 
tekst van Utenhove:

69.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 398, die stelt dat Utenhove voor de 
berijming van de LM en de LZ de Liesveltbijbel (1542) gebruikt. Hij noemt beide berijmingen 
‘maakwerk in de slechtste zin’. 
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Utenhove 15611 Dathenus 15662

Het ghesangk Zacharie 

GHelooft sy de Heer God van Israel, 
Die daer besocht heeft wel, 
End heeft synen volcke fyn toeghestaen, 
End verlossing ghedaen. 
End heeft ons op-ghericht end toebereyt 
Den hoorn der saligheyt, 
In den huyse Dauids des knechten syn, 
Mit vroeylicken aenschyn.

Den Lofsangh Zachariae 

DAT doch die Heer sy gemaeckt groot,
Israels Godt sij ghepresen,
Die sijn volck heeft in angst end noot,
Besocht, end verlost wt desen.
End den horn des heyls opgherecht,
In’t huys van Dauid sijnen knecht,
So hy hadde te vooren,
Doer sijner heylighen Propheten mondt,
Wel voorseyt tot menigher stondt,
Den vaderen van hem wtuerkoren.

1.  Tekst volgens Hondert psalmen Utenhove 1561.        2.  Tekst volgens Dathenus 1566d.

De conclusie moet zijn dat we niet weten hoe Dathenus in 1566 aan de 
tekst van zijn LZ komt. Als we er, net als bij de LM, van uitgaan dat 
Dathenus een Frans of Duits voorbeeld heeft gehad, dan lijkt hij bij zijn 
vertaling naar het Nederlands vrijwel geen gebruik te hebben gemaakt 
van de Deux-Aesbijbel of het vergelijkbare gezang bij Utenhove.70

De LZ staat in de periode tot 1773 in principe in iedere gewone uitga-
ve van Dathenus’ psalmboek, zo bleek in hoofdstuk III. De melodie, die 
redelijk uniform in de psalmboeken staat genoteerd, wordt de eeuwen 
door echter als lastig ervaren, zo constateerden we in hoofdstuk IV. In 
alternatieve berijmingen wordt het lied in de zeventiende en achttiende 
eeuw daarom nogal eens weggelaten of op een andere melodie berijmd. 

In 1773 kiest de commissie die werkt aan de Staatsberijming het psalm-
boek van Laus Deo, Salus Populo (LDSP) als uitgangspunt. Daarin had 
Lucretia van Merken de LZ bewerkt.71 De afgevaardigden van Friesland, 
Gelderland en Zeeland wordt gevraagd met wijzigingsvoorstellen te ko-
men, waarbij ze meekrijgen dat het gezang ‘naar den eisch van de Musyk’ 
verbeterd moet worden.72 De melodie in de versie van LDSP komt namelijk 
niet helemaal overeen met de manier waarop deze in Dathenus’ psalmboek 
staat.73 Inderdaad blijkt uit de volgende vergelijking dat LDSP in de laatste 
regel fors afwijkt van de gebruikelijke notatie. Niet alleen is het ritme an-
ders, ook is vlak voor het eind een noot (en lettergreep) toegevoegd:74

70.  Het psalmboek van Lucas de Heere (Psalmen De Heere 1565) heeft geen LZ. De tekst uit het 
lutherse Hantboecxken 1565 van de LZ is ook anders.
71.  A. Ros, Davids soete lier. Vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, Apeldoorn 2010, 256.
72.  Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 337-338, 342; citaat op 342.
73.  Handelingen 1773, 233: ‘De Heeren Lemke, van den Berg, en van Iperen zijn verzogt de 
noodige veranderingen in die regelen te maaken, die met de gewoone muziek, bij Datheen te 
vinden, niet overeenstemmen.’ Vgl. Verbaal 1773, 114r. 
74.  De uitgave Psalmen LDSP 1760 heeft nog geen muzieknotatie. De LZ heeft in dat psalmboek 
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De commissie buigt zich in haar 111e en 112e zitting niet alleen over de 
relatie tekst-muziek, ook het rijmschema in de versie van LDSP wordt 
aangepast. Daarnaast wijzigt de commissie op tal van punten de tekst.75 
Hieronder de twee berijmingen naast elkaar:

Psalmen LDSP 17611 Staatsberijming 1773

De Lofzang van Zacharias 

1. Loof, loof, met zang en snaarenspel,
Den grooten God van Israël,
Die gunstig aan zyn Erfvolk dacht;
Verlossing heeft te weeg’ gebragt;
Een’ hoorn des heils heeft opgerecht,
Die, aan Vorst David toegezegd,
Zyn stamhuis was beschoren;
Gelyk Gods trouw, van ’s aardryks ochtendstond,
Door der Profeeten wyzen mond
Den Vaderen van ouds had toegezworen.

De Lofzang van Zacharias 

1. Lof zij den God van Israël,
Den Heer, die aan zijn erfvolk dacht,
En, door zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft te weeg’ gebragt;
Een’ hoorn des heils heeft opgerecht:
’t Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken.
Gelijk Gods trouw, van ’s aardrijks ochtendstond,
Door der profeeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

1.  Tekst volgens Psalmen LDSP 1761.

ook op andere punten een lettergreep te veel (zo bijvoorbeeld in regel 4 van strofe 2: ‘Nu blykt 
zyne onverwrikbre trouw’; en in regel 8 van strofe 3: ‘Elk eere uw’ last en noeme u Gods 
Profeet’). In de uitgave met muzieknotatie uit 1761 is dit opgelost. Het kan zijn dat commissie in 
1773 ook op de fouten in de uitgave van 1760 doelt. Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 350: 
de afgevaardigden hebben verbeteringen aangebracht ‘om de rymklanken met de Musykregelen 
overeen te brengen: waar op de Kunstgenooten geenen genoegzamen acht geslaagen hadden; 
alzoo hunne laatste slepende regel, zelfs, het getal der Musyktoonen, by Dathenus voorkomende, 
te boven ging’.
75.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 350-352; Verbaal 1773, 116v.-117r.

Afbeelding VI.3.4: De LZ in Dathenus 1739b. Afbeelding VI.3.5: De LZ (strofe 2) in Psalmen 
LDSP 1761.



384

HEILIGE GEZANGEN

2. God had hen, tot hunn’ troost, gemeld
Dat zyn genaê ons van ’t geweld
Des wreeden vyands redden zou:
Nu blykt zyn onverwrikbre trouw:
Nu toont hy zyn barmhartigheid,
Van ouds den Vadren toegezeid;
En dat hy wil gedenken
Aan ’t heilverbond, aan den gestaafden eed,
Dien hy welëer aan Abram deed:
Nu schenkt hy ’t heil, dat hy ons zwoer te 
schenken.

3. Hy speld’ ons dat wy, zonder druk,
Verlost van ’s vyands dienstbaar juk,
In heiligheid en waare trouw,
Zo lang ons ’t licht beschynen zou,
Ons zouden wyden aan zyn’ dienst.
ô Dierbaar Kind! op ’t onvoorzienst’
Door ’s Hemels gunst verkregen!
Elk eer’ uw’ last en noem’ u Gods Profeet,
Als gy voor ’s Heeren aanschyn treed;
Hem ’t voetspoor baant, en effent zyne wegen!

4. Zo word’ zyn Volk door u geleid
Tot kennis van de zaligheid,
Die God aan hen beschoren heeft,
Nadien hy hen hun schuld vergeeft
Uit innerlyke deerenis,
Uit goedheid, die Gods kenmerk is;
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van ramp en ongeval t’ ontslaan,
Een star in Jacob op doet gaan,
De zon des heils doet ryzen voor onz’ oogen.

5. Zy licht’ elk, die in duisternis,
In schaêuw des doods gezeten is;
Opdat hy, door haar’ glans verlicht,
Op ’t vredepad zyn voeten richt’!

2. God had hun, tot hunn’ troost, gemeld,
Hoe zijn genaê ons redden zou
Van onzer haatren wreed geweld:
Nu blijkt zijn onverwrikbre trouw:
Nu toont Hij zijn barmhartigheid,
Van ouds den vaadren toegezeid;
En dat Hij wil gedenken
Aan ’t heilverbond, aan dien gestaafden eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,
Aan zijn verbond, dat van geen wanklen weet.

3. Hij speld’ ons, dat wij t’aller tijd,
Wanneer die blijde heildag rees,
Van ’s vijands dienstbaar juk bevrijd,
Hem dienen zouden zonder vreez’,
Naar ’t heilig recht, in waare deugd.
O dierbaar kind! o stof van vreugd!
Geschenk van ’t Alvermogen!
Elk noem’ u Gods profeet, en geev’ u eer;
Gij treedt voor ’t aanschijn van den Heer,
En baant zijn’ weg door leven en door leer.

4. Dus wordt des Heeren volk geleid,
Door ’t licht, dat nu ontstooken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schooner glans verscheen
Dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewoogen,
Om ons van zond’ en ongeval t’ontslaan,
Een star in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

5. Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez’ zon een helder licht,
Dat hem in schaâuw des doods bestraalt,
Op ’t vredepad zijn voeten richt.

Volgens de commissie komt het nieuwe rijmschema beter met de 
muziek overeen.76 De zevende regel, die nu op zichzelf staat, krijgt een 
extra accent; iets wat versterkt wordt door de melodie, die daar juist 
weer naar de hoogste noot grijpt. De zevende regels in de verschillende 
strofen rijmen bovendien op elkaar: ‘Dat wil Hij ons nu schenken’, ‘En 

76.  Van Iperen rept niet over het rijmschema. Ook Verbaal 1773 geeft alleen de wijzigingen 
in de tekst. In Handelingen 1773, 239 wordt echter uitgebreid op het probleem ingegaan. Het 
rijmschema van de eerste vier regels was a a b b  (gepaard). Dat wordt: a b a b (gekruist), omdat 
dat beter met de muziek overeenkomt. De laatste zes regels hebben nu het rijmschema  c c d e 
e e in plaats van c c d e e d. De laatste regel, die slepend was, is bovendien staand gemaakt. Vgl. 
Peene, Josua van Iperen, 224, die vanuit het Zeeuws Archief een inhoudelijk zelfde citaat geeft 
over de aanpassingen in het rijmschema.
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dat Hij wil gedenken’, ‘Geschenk van ’t Alvermogen!’, ‘Die, met ons lot 
bewoogen’. 

Zetten we de nieuw ontstane berijming naast de dan gangbare 
Bijbelvertaling, dan ontstaat het volgende beeld:

Statenvertaling 1637 Staatsberijming 1773

Lukas 1: 68-79

68. Gelooft [zij] de Heere, de Godt Israëls, want 
hy heeft besocht, ende verlossinge te wege 
gebracht sijnen volcke: 
69. Ende heeft eenen hoorn der salicheyt ons 
opgerecht, in het huys Davids sijns knechts. 
70. Gelijck hy gesproken heeft door den mondt 
sijner heyliger Propheten, die van den beginne 
der werelt [geweest zijn], 

71. [Namelick] eene verlossinge van onse 
vyanden, ende van de handt aller der gene die 
ons haten. 
72. Op dat hy barmherticheyt dede aen onse 
Vaderen, ende gedachtich ware sijns heyligen 
verbondts: 
73. [Ende] des eedts, dien hy Abraham onsen 
Vader gesworen heeft, om ons te geven, 

74. Dat wy verlost zijnde uyt de handt onser 
vyanden, hem dienen souden sonder vreese, 
75. In heylicheyt ende gerechticheyt voor hem, 
alle de dagen onses levens. 
76. Ende ghy kindeken sult een propheet des 
Alderhooghsten genaemt worden: want ghy 
sult voor het aengesicht des Heeren voor henen 
gaen, om sijne wegen te bereyden. 

77. Om sijnen volcke kennisse der salicheyt te 
geven, in vergevinge harer sonden. 
78. Door de innerlicke bewegingen der barm-
herticheyt onses Godts, met welcke ons besocht 
heeft de Opganck uyt der hoochte. 

79. Om te verschijnen den genen die geseten 
zijn in duysternisse, ende schaduwe des doots: 
om onse voeten te richten op den wech des 
vredes.

De Lofzang van Zacharias 

1. Lof zij den God van Israël,
Den Heer, die aan zijn erfvolk dacht,
En, door zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft te weeg’ gebragt;
Een’ hoorn des heils heeft opgerecht:
’t Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken.
Gelijk Gods trouw, van ’s aardrijks ochtendstond,
Door der profeeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

2. God had hun, tot hunn’ troost, gemeld,
Hoe zijn genaê ons redden zou
Van onzer haatren wreed geweld:
Nu blijkt zijn onverwrikbre trouw:
Nu toont Hij zijn barmhartigheid,
Van ouds den vaadren toegezeid;
En dat Hij wil gedenken
Aan ’t heilverbond, aan dien gestaafden eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,
Aan zijn verbond, dat van geen wanklen weet.

3. Hij speld’ ons, dat wij t’aller tijd,
Wanneer die blijde heildag rees,
Van ’s vijands dienstbaar juk bevrijd,
Hem dienen zouden zonder vreez’,
Naar ’t heilig recht, in waare deugd.
O dierbaar kind! o stof van vreugd!
Geschenk van ’t Alvermogen!
Elk noem’ u Gods profeet, en geev’ u eer;
Gij treedt voor ’t aanschijn van den Heer,
En baant zijn’ weg door leven en door leer.

4. Dus wordt des Heeren volk geleid,
Door ’t licht, dat nu ontstooken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schooner glans verscheen
Dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewoogen,
Om ons van zond’ en ongeval t’ontslaan,
Een star in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

5. Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez’ zon een helder licht,
Dat hem in schaâuw des doods bestraalt,
Op ’t vredepad zijn voeten richt.
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Het lied dat nu is ontstaan sluit weliswaar nauw aan bij de Bijbeltekst, 
maar bevat tegelijk nogal wat vrije elementen.77 Ook is hier en daar 
typisch achttiende-eeuwse ‘verlichtingstaal’ gebezigd, die voor een deel 
op de versie van LDSP teruggaat.78

Als de Staatsberijming vanaf 1773 met muziek wordt uitgegeven, krijgt 
de LZ de melodie die in de achttiende-eeuwse uitgaven van Dathenus’ 
psalmboek staat. Al snel komt er echter een variant in zwang: in regel 
6 krijgt de een-na-laatste noot een toevallige verhoging. Onderstaande 
voorbeelden laten het verschil zien.79

De beide melodievarianten zullen in de jaren en decennia die volgen 
naast elkaar voorkomen.80

77.  Een paar voorbeelden van regels die niet in de Bijbeltekst voorkomen: Strofe 1: ‘Dat wil Hij 
ons nu schenken’ en ‘Zich hiertoe aan de vaderen verbond’. Strofe 2: ‘Nu blijkt zijn onverwrikbre 
trouw’ en ‘Aan zijn verbond, dat van geen wanklen weet’.
78.  Voorbeelden zijn in strofe 3: ‘in waare deugd’, ‘O dierbaar kind! o stof van vreugd!’ en ‘’t 
Alvermogen’. In strofe 4: ‘met ons lot bewoogen’.
79.  In uitgaven uit 1774 kwam ik de variant uit Staatsberijming 1776a nog niet tegen. Wel in 
Staatsberijming 1775b.
80.  De notatie uit Staatsberijming 1773d staat nog in de uitgave Staatsberijming 1792a. In een 
psalmboek uit 1851 is echter de notatie uit Staatsberijming 1776a te vinden.

Afbeelding VI.3.6: De LZ in Staatsberijming 
1773d.

Afbeelding VI.3.7: De LZ (strofe 2) in 
Staatsberijming 1776a.
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VI.4 De Lofzang van Simeon 
Het startpunt van de berijming van de Lofzang van Simeon (LS) ligt, net 
als bij het decalooglied, in 1539, als Calvijn in Straatsburg het liedboekje 
Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant uitgeeft. Naast dertien 
psalmen van Clément Marot neemt Calvijn nog zes andere psalmen en 
drie gezangen op, waaronder de ‘Cantique de Symeon’: een lied van vier 
strofen bij Lukas 2,29-32.81 Waarschijnlijk is Calvijn zelf de auteur van 
het lied.82 De herkomst van de eenvoudige melodie (zes korte regels), die 
verwant is aan de melodie van Psalm 3 in hetzelfde liedboekje, is ondui-
delijk. Deze LS wordt in de Franse gemeente in Straatsburg gezongen bij 
de viering van het avondmaal.83

Het lied wordt in 1542, met een nieuwe melodie, ook opgenomen in 
La forme des prieres et chantz ecclesiastiques, het eerste kerkboek van 
Genève.84 Vanaf 1551 staat in de verschillende uitgaven van het Geneefse 
Psalter echter een nieuwe berijming van de LS, van de hand van Marot. 
Hij heeft het metrisch schema van Calvijns lied gebruikt, maar het aan-
tal strofen teruggebracht naar twee.85 De nieuwe melodie is van Louis 
Bourgeois.86 Het lied van Marot wordt in Genève in ieder geval vanaf 
1549 na de viering van het avondmaal gezongen.87 Deze versie van ‘Le 
Cantique de Siméon’ komt uiteindelijk in het complete Geneefse psalm-
boek van 1562 terecht. 

In 1566 neemt Dathenus in zijn psalmboek een vertaling van het lied 
van Marot over: ‘De Lofsangh van Simeon’. In de tabel op de volgende 
pagina zijn de teksten van Marot en Dathenus naast elkaar gezet.

81.  Zie Aulcuns pseaulmes 1539, 56-57.
82.  Zo Elsie Anne McKee, The Pastoral Ministry and Worship in Calvin’s Geneva, Genève 
2016, 205. Vgl. Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 3; Luth, Aulcuns pseaulmes 1539, Inleiding, 
11-12.
83.  Aulcuns pseaulmes 1539, Inleiding, 24.
84.  Zie voor de melodie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 136-137, nr. 202b.
85.  Zie voor dit gedicht bij Marot Wursten, Clément Marot and religion, 204.
86.  Zo Les pseaumes 1562, Inleiding, 16.
87.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 44 voor de tabel uit 1549 voor het gebruik van de 
psalmen in Genève. De LS die genoemd wordt (‘Or laisse Créateur’) is de versie van Marot. Vgl. 
de tabel achter in Les pseaumes 1562, waar sprake is van het zingen van dit lied tíjdens de viering 
van het avondmaal: ‘On chante en l’action de graces le Cantique de Simeon, Or laisses, createur, 
Luc 2’. 
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Marot 15621 Dathenus 15662

Le Cantique de Siméon

Or laisse Createur, 
En paix ton seruiteur
En suyuant ta promesse:
Puis que mes yeux ont eu
Ce credit d’auoir veu
De ton salut l’adresse.

Salut mis au deuant
De tout peuple viuant,
pour l’ouir & le croire:
Ressource de petis,
Lumiere des Gentils,
Et d’Israel la gloire.

De Lofsangh van Simeon

Nv laett ghy Heer’ oprecht,
Gaen in vred’ uwen knecht:
Nae v’ beloft’ ghestaedigh,
Nae dat myn ooghen klaer,
Hebben ghesien voorwaer,
Vwen heylandt ghenaedigh.

Een saelighmaeker reyn,
Aller volcken ghemeyn,
Die aennemen sijn leere.
Een licht schynende klaer,
Den heydenen eenpaer,
End oock Israels eere.

1.  Tekst volgens Les pseaumes 1562.
2.  Tekst volgens Dathenus 1566d. 

Marot blijft in zijn lied redelijk dicht bij de originele Bijbeltekst in  
Lukas 2. Alleen de regel ‘Ressource de petis’ komt in de Bijbel in het 
geheel niet voor.88 Dathenus volgt de tekst van Marot op de voet, maar 
voegt vanwege het rijm aan het eind van vrijwel iedere zin een stopwoord 
toe: ‘oprecht’, ‘ghestaedigh’, ‘klaer’, ‘voorwaer’, ‘ghenaedigh’. Opvallend 
is het gebruik van de woorden ‘heylandt’ en ‘saelighmaeker’ als weer-
gave van ‘salut’ (heil, redding). De toevoeging van Marot (‘Ressource de 
petis’) laat Dathenus weg.

Ook voor dit gezang is het interessant te onderzoeken in hoeverre 
Dathenus bij zijn vertaling gebruik heeft gemaakt van de tekst van de 
Deux-Aesbijbel en van vertalingen van andere berijmers. Zowel Utenhove 
als Lucas de Heere heeft een vertaling van Marots LS in het Nederlands 
gemaakt.89 Op de volgende pagina zijn deze twee berijmingen samen met 
de tekst van de Deux-Aesbijbel naast het lied van Dathenus gezet.

88.  Zo Wursten, Clément Marot and religion, 204.
89.  Utenhove geeft in 25 Psalmen Utenhove 1557 een berijming van de LS op de melodie van 
Calvijns ‘Cantique de Symeon’ uit 1539. De LS in het psalmboek van Lucas de Heere (Psalmen 
De Heere 1565) heeft een eerdere variant van Bourgeois’ melodie. Zie voor die melodie Pidoux, 
Le Psautier Huguenot, I, 137, nr. 202e.
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Utenhove 15571 Deux-Aesbijbel 1562 Lucas de Heere 1565 Dathenus 15662

Het ghesanck Simeonis

Nu laetstu dynen knecht
In vrede Heer gaen 
gherecht,
Uolghende dynen worde
Nae dat myn ooghen 
vry
Deelachtich syn doer dy,
Dyns salicheyts ghe-
worden.
 
Die Du hebst toeghe-
seyt,
End ionstelick bereydt.
Uoer d’anschyn aller 
volcken,
Een licht der Heydens 
klaer,
End een eere openbaer.
Israels dyns verkoren.

Lukas 2: 29-32 

29. Heere, nu laetstu 
dynen Dienstknecht 
in vreden na dynen 
woorde. 
30. Want myne 
ooghen hebben dyne 
salicheydt ghesien, 

31. Die du bereydt 
hebst voor aller volc-
ken aensicht: 
32. Een licht tot 
verlichtinghe der 
Heydenen, ende tot 
een heerlickheyt dijns 
huys Israels.

Nunc dimittis (...) 

NV laett Heer’ uwen 
knecht 
In pays rusten te recht 
Naer dijn woord en 
belouen: 
Wāt mijn ooghē (voor-
waer) 
Ghesiē hebbē seer claer
Dijn zalicheit van bouen.  

Die ghi bereedt laett zien
Voor t’anschijn alder 
lie’n,  
Een licht, lichtende zeere  
D’heydenen ouer al;  
En d’welc ooc wesen sal  
Van dijn volck Isr’ël 
d’eere.

De Lofsangh van Simeon

Nv laett ghy Heer’ 
oprecht,
Gaen in vred’ uwen 
knecht:
Nae v’ beloft’ ghestaedigh,
Nae dat myn ooghen klaer,
Hebben ghesien voorwaer,
Vwen heylandt ghenae-
digh.

Een saelighmaeker reyn,
Aller volcken ghemeyn,
Die aennemen sijn leere.
Een licht schynende klaer,
Den heydenen eenpaer,
End oock Israels eere.

1.  Tekst volgens 25 Psalmen Utenhove 1557.
2.  Tekst volgens Dathenus 1566d.

Een vergelijking van Dathenus’ tekst met de andere drie bronnen geeft 
geen aanleiding te veronderstellen dat Dathenus aan een van die bron-
nen ernstig schatplichtig is. Hij gebruikt bijvoorbeeld als enige ‘naar uw 
belofte’ in plaats van ‘naar uw woord’. Ook zijn keus voor de woorden 
‘heylandt’ en ‘saelighmaeker’ als weergave van ‘salut’ is uniek.90 De con-
clusie lijkt gerechtvaardigd dat Dathenus zelfstandig vanuit het Franse 
origineel zijn berijming heeft gemaakt.

Dathenus’ LS staat vanaf 1566 in elke editie van Dathenus’ psalmen, 
zo bleek in hoofdstuk III.91 Het is ook een tamelijk geliefd gezang in het 
Nederlands taalgebied, blijkens de gegevens die in hoofdstuk IV de re-
vue passeerden. Het kerkelijk gebruik van het lied in het kader van de 
avondmaalsviering is vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw aan 
te wijzen.

90.  Lobwasser (Der Psalter Lobwasser 1573) gebruikt in de eerste strofe wel de woorden 
‘Heylandt’ en ‘zusag’. De rest van de strofe geeft echter geen aanleiding te denken dat Dathenus 
deze berijming als voorbeeld heeft gehad: ‘Lasz deinen knecht nu mehr/ In deinem fried O Herr/ 
Nach deiner zusag faren,/ Dann mir nu dein Heylandt/ Sichtlich gemacht bekandt,/ Sich hat 
thun offenbaren’. Voor strofe 2 geldt hetzelfde: ‘Den du hast zugericht/ Den Heyden zu eim 
Liecht,/ Welchs ihn mit seinem scheine/ Zur offenbarung wehr/ Desz volcks Israels ehr,/ Das ist 
seiner gemeine’.
91.  Het gezang staat in 1566 ook in Sommighe psalmen 1566 (het zogenoemde ‘Boskoopse 
boekje’). De tekst wijkt qua spelling iets af van Dathenus 1566d.
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Als in 1773 de Staatsberijming wordt vervaardigd, kiest de commissie de 
LS uit het psalmboek van LDSP.92 De berijming van dat gezang was een 
coproductie van drie dichters van het genootschap geweest, namelijk van 
Lucretia van Merken, Anthony Hartsen en Lucas Pater.93 Tijdens de 111e 
zitting blijkt dat de Staatscommissie het grootste deel van het gezang zonder 
veranderingen over wil nemen. Hieronder de beide varianten naast elkaar:

Psalmen LDSP 1761 Staatsberijming 1773

De Lofzang van Simeon 

1. Laat, laat, ô Heer! uw’ knecht,
Naar ’t woord, hem toegezegd,
Thans heenen gaan in vrede;
Nu hy uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft, op zyn bede.

2. Een heillicht, ryk in glans,
Gedaald van ’s hemels trans,
Straalt Volk by Volk in de oogen;
Terwyl ’t het blind gezicht
Van ’t Heidendom verlicht,
En Isrel zal verhoogen.

De Lofzang van Simeon 

1. Zoo laat Gij, Heer, uw’ knecht,
Naar ’t woord, hem toegezegd,
Thans heenen gaan in vrede;
Nu hij uw zaligheid,
Zoo lang door hem verbeid,
Gezien heeft, op zijn bede.

2. Een licht, zoo groot zoo schoon,
Gedaald van ’s hemels troon,
Straalt volk bij volk in d’ oogen;
Terwijl ’t het blind gezicht
Van ’t heidendom verlicht,
En Isrel zal verhoogen.

Alleen het begin van vers 1 en de eerste twee regels van vers 2 (het onbe-
grijpelijke ‘trans’ moet vervangen) worden op voorstel van commissielid 
Hinlopen aangepast.94

Vergelijken we de nieuw ontstane berijming met de dan gangbare 
Bijbelvertaling, dan levert dat het volgende beeld op:

Statenvertaling 1637 Staatsberijming 1773

Lukas 2: 29-32 

29. Nu laet ghy, Heere, uwen dienstknecht gaen 
in vrede, nae uw’ woort. 
30. Want mijne oogen hebben uwe salicheyt 
gesien, 

31. Die ghy bereydt hebt voor het aengesichte 
van alle de volckeren: 
32. Een licht tot verlichtinge der heydenen, ende 
tot heerlickheyt uwes volcks Israëls.

De Lofzang van Simeon 

1. Zoo laat Gij, Heer, uw’ knecht,
Naar ’t woord, hem toegezegd,
Thans heenen gaan in vrede;
Nu hij uw zaligheid,
Zoo lang door hem verbeid,
Gezien heeft, op zijn bede.

2. Een licht, zoo groot zoo schoon,
Gedaald van ’s hemels troon,
Straalt volk bij volk in d’ oogen;
Terwijl ’t het blind gezicht
Van ’t heidendom verlicht,
En Isrel zal verhoogen.

92.  Verbaal 1773, 114v.; Handelingen 1773, 233; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 342.
93.  Ros, Davids soete lier, 256.
94.  Verbaal 1773, 117r.; Handelingen 1773, 240; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 352-353.
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De eerste strofe volgt de Bijbeltekst redelijk getrouw, maar aan het eind 
worden het ‘verbeiden’ en het ‘op zijn bede’ toegevoegd. In het tweede 
vers wordt ‘zaligheid’ gelijkgesteld met een groot en schoon licht, dat 
neerdaalt van de hemelse troon. De heidenen hebben een ‘blind gezicht’ 
en het licht tot heerlijkheid van Gods volk Israël wordt ingevuld als 
‘verhoging’ van Israël. Over het geheel gesproken betreft het hier een 
berijming die ‘bijzonder helder en getrouw’ de Bijbeltekst van Lukas 2 
samenvat.95

De melodie van de LS is de eeuwen door dezelfde gebleven als de vari-
ant die in 1551 in het Franse psalmboek staat. De wijs is getypeerd als een 
‘vredige, bijna pastorale melodie’96 en als een ‘rustige melodie met weinig 
sprongen’ die een ‘geheel eigen uitstraling’ heeft.97 In de Staatsberijming 
staat het gezang als volgt afgedrukt:

95.  Zo A.C. Honders bij dit gezang in Een Compendium, 265: ‘En vooral deze berijming van 
het canticum Simeonis mag er zijn. Zij heeft zich volledig kunnen handhaven. De vier verzen 
Luc. 2:29-32 zijn in twee eenvoudige, zesregelige coupletten bijzonder helder en “getrouw” 
samengevat’.
96.  Zo W. Kloppenburg bij dit gezang in Een Compendium, 266.
97.  Zo Anje de Heer, Mijn ziel maakt groot den Heere. De lofzangen van Maria, Zacharias en 
Simeon, Utrecht 2006, 54.

Afbeelding VI.4.1: De LS in Staatsberijming 1776a.
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VI.5 Het Gebed des Heeren 
Het Gebed des Heeren (GdH) gaat via Dathenus en Utenhove terug op een 
lied van Luther.98 Luther maakt rond 1538 een catechetisch lied waarin hij 
het Onze Vader (Matth. 6,9-13) ‘kort uitlegt’.99 Het gaat om een lied van 
negen strofen. De eerste strofe geeft de aanspraak (‘Unser Vater’) weer, de 
laatste strofe parafraseert het woordje ‘Amen’. De tussenliggende strofen 
zijn een uitleg van de zeven beden die het Onze Vader telt.100 De doxo-
logie die in Mattheüs 6,13 op de zevende bede volgt (‘Denn dein ist das 
Reich’ etc.) krijgt geen ‘behandeling’.101 Als het lied in 1539 in Leipzig voor 
het eerst in druk verschijnt, krijgt het de melodie die nog altijd bekend 
is.102 Waar deze melodie op dat moment vandaan komt, is niet duidelijk. 
Mogelijk komt ze al voor in verloren gegane gezangboeken die in 1537 en 
1538 in Straatsburg verschijnen.103 Het gaat, net als bij andere gebedslie-
deren van Luther, om een rustige, ‘neutrale’ melodie, met een eenvoudig 
ritme: alleen de eerste en de laatste noot van iedere regel zijn lang.104  

Het lied van Luther krijgt al snel een brede verspreiding in Duitsland, 
maar ook in bijvoorbeeld Straatsburg, Zwitserland en de Nederlanden. 

98.  Zie ook wat over de herkomst van dit gezang in paragraaf II.2.2.2 is gezegd.
99.  Zie voor de tekst Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, III, 24-25 (nr. 41). Vgl. WA 35, 
463-567 (nr. 31/31a).
100.  Zie over de achtergrond van het ‘Vater unser’ uitgebreid Gerhard Hahn (tekst) en Helmut 
Lauterwasser (melodie) in LEG 19, 54-61; Markus Jenny, Luther, Zwingli, Calvin in ihren 
Liedern, Zürich 1983, 86-89. De autograaf van het lied is bewaard gebleven. Zie bijvoorbeeld W.J. 
Kooiman, Luther’s kerklied in de Nederlanden, Amsterdam 1943, reproductie I; vgl. het artikel 
van J. Wit in Een Compendium, 231-233 (ook te vinden in het digitale Liedboek Compendium, 
nr. 370 (geraadpleegd 9-12-2017)).
101.  Luther sluit in zijn lied nauw aan bij zijn uitleg van het Onze Vader in de Grote en Kleine 
Catechismus uit 1529. Ook daar behandelt hij de doxologie niet. Zie WA 30/I, 193-211 (‘Große 
Katechismus’) en 250-255 (‘Kleiner Katechismus’). In sommige moderne Bijbeluitgaven, zoals de 
NBV (2004), wordt de doxologie op basis van bepaalde handschriften weggelaten. De Lutherbijbel 
uit 1545 heeft de doxologische frase echter wel.
102.  Het lied staat voor het eerst in het gezangboek Geistliche lieder auffs new gebessert vnd 
gemehrt (Leipzig 1539). Er is uit 1539 ook een ‘Liederblatt’ bewaard gebleven waarop het lied 
met melodie staat afgedrukt. Zie Hahn/Lauterwasser, LEG 19, 60. Zie voor de melodie Zahn, Die 
Melodien, nr. 2561. De latere verhogingen in regel 3 (voorlaatste noot) en regel 4 (voorlaatste 
noot) komen nog niet voor.
103.  Zie Hahn/Lauterwasser, LEG 19, 60, waar een vergelijking wordt gemaakt tussen beide 
uitgaven uit 1539. In oudere literatuur wordt voor de herkomst van de melodie verwezen naar 
Salzburg (eind 14e eeuw) en de Boheemse Broeders (1531), die beide verwantschap met de ‘Vater 
unser’-melodie vertonen. Overigens heeft Luther blijkens zijn autograaf aanvankelijk een andere 
melodie in gedachten. Jenny, Luther, Zwingli, Calvin, 87 geeft nog een derde melodie, die in 1544 
in Georg Rhaus schoolgezangboek bij Luthers lied werd gevoegd.
104.  Zie Hahn/Lauterwasser, LEG 19, 61: ‘Man könnte sagen, es ist eine affektlose, “neutrale” 
Melodie, die hinter den Text zurück tritt: streng syllabisch, keinerlei rhythmische Aufregungen, 
keine unerwarteten Intervallsprünge.’ Luther gebruikt bij gebedsteksten altijd een modale 
melodie die met een lange noot begint. Proclamerende teksten als ‘Vom Himmel hoch’ beginnen 
met een korte noot en hebben een niet-modale melodie. 
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Afbeelding VI.5.1: 
De autograaf van 
Luthers ‘Vater 
unser’-lied, met een 
melodie die is door-
gehaald (Berlijn SB, 
Sammlung Härtel: 
Luther).
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Het wordt zelfs in rooms-katholieke liedboeken opgenomen.105 In het 
Nederlandse taalgebied lijkt de vertaling van Utenhove de oudste te zijn. 
Deze biedt al in zijn eerste uitgave met tien psalmen uit 1551 een verta-
ling van Luthers lied.106 Dit psalmboek is verloren gegaan. De oudste be-
waard gebleven uitgave waarin het lied te vinden is, is de Emder herdruk 
van de 25. Psalmen uit 1557. Daar staat het als voorlaatste lied onder 
de titel ‘Oratio dominica’ afgedrukt.107 Utenhove geeft een vrij letterlij-
ke vertaling van Luthers lied, dat hij waarschijnlijk vanuit het Bonner 
Gesangbuch heeft leren kennen.108 Opvallend is dat hij de melodie iso-
metrisch afdrukt:109

105.  Zie Markus Jenny, Geschichte des deutschschweizerischen evangelischen Gesangbuches 
im 16. Jahrhundert, Basel 1962, 34-35, 40-41 voor de verspreiding van het lied in Duitstalig 
Zwitserland. Vgl. Kooiman, Luther’s kerklied, 42, 133-135. Bij de doopsgezinden in de 
Nederlanden was vooral de melodie geliefd.
106.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 275. Vgl. Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen 
Utenhove, Inleiding, 4, 15.
107.  Zie 25 Psalmen Utenhove 1557, fol. 64-66.
108.  Volgens Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 256, 275 was het Bonner 
Gesangbuch van 1544 Utenhoves directe bron; vgl. Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen Utenhove, 
Inleiding, 13-15 voor een nuancering als het gaat om de melodieën. 
109.  Het Bonner Gesangbuch van 1544 is niet bewaard gebleven. Bonner Gesangbuch 1550 
heeft het ‘Vater unser’ met de ritmische melodie van Luther. Behalve met het ritme wijkt 
Utenhove in de voorlaatste regel qua melodie iets af: de derde noot wordt één noot lager 
genoteerd dan bij Luther.

Afbeelding VI.5.2: De ‘Oratio dominica’ in 25 Psalmen Utenhove 1557.
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In alle uitgaven van Utenhoves psalmen die in Emden en Londen ver-
schijnen komt deze vertaling van Luthers ‘Vater unser’ voor,110 waarbij 
vanaf 1561 de melodie wél ritmisch genoteerd wordt.111 Het lied staat 
eveneens, zonder melodie, in de twee anonieme uitgaven met psalmen 
van Utenhove uit 1566.112

In 1566 neemt Dathenus het lied van Utenhove in een licht gewijzigde 
versie over in zijn psalmboek.113 Daarbij wordt de melodie ritmisch ge-
noteerd. Hieronder de tekst van Dathenus naast het origineel van Luther.

Luther 15391 Dathenus 15662

Das Vater vnser kurtz Ausge-
legt vnd jnn Gesangweise gebracht. 

Vater vnser im Himelreich,
der du vns alle heissest gleich
Brüder sein vn̄ dich ruffen an,
vnd wilt das betē vō was han:
Gib das nicht bett allein der mund,
hilff das es ghe von hertzen grund.

Dat Ghebedt onses Heeren Iesu Christi.
Matth. VI.

ONSE Vader in hemelryck, 
Die ons heet broeders allghelyck, 
End wilt dat wy v roepen aen, 
Als wy met noode sijn beuaen: 
Gheeft dat niet bidd’ alleyn de mondt, 
Maer dat het gae van herten grondt.  

1.  Tekst volgens Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, III, 24-25 (nr. 41).
2.  Tekst volgens Dathenus 1566d.

110.  Volgens de Nederlandse Liederenbank staat Utenhoves lied ook in een ongedateerde 
Antwerpse uitgave van de Veelderhande schriftuerlijcke Liedekens (VhL1552). De tekst (te 
raadplegen via DBNL, lied 175) wijkt echter aanzienlijk af van Utenhoves berijming. 
111.  In de Emder uitgave 26 Psalmen Utenhove 1558 is de melodie nog isometrisch genoteerd. 
In Londense uitgave Hondert psalmen Utenhove 1561 is de melodie ritmisch opgenomen. 
Overigens neemt Utenhove vanaf 1559 ook een tweede Onze Vaderlied op. Een kortere 
berijming, naar een Franse tekst van Marot. Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 
361-362. Zie voor de Franse tekst en melodie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, nr. 205c. Ook in 
het complete psalmboek van Utenhove (Psalmen Utenhove 1566) komen beide varianten van het 
Onze Vader voor. De vertaling van Luthers lied als laatste, net als in Hondert psalmen Utenhove 
1561 aangeduid als ‘Een ander Composicy des seluen ghebeds, geparaphraseert’. Overigens 
luiden de eerste twee regels in 1566 iets anders dan in 1557: ‘ONse vader in hemelryck,/ Die ons 
heetst kinders all’ ghelyck’.
112.  Sommighe psalmen 1566 (het zogenoemde ‘Boskoopse boekje’) en De psalmen Davids 1566 
(het zogenoemde ‘Londense boekje’). Zie Van der Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde 
gelovigen’, 113, 126-127.
113.  De tekst bij Dathenus wijkt af van alle andere varianten uit 1566. Anders dan Utenhove, 
die dy/dyn gebruikt, schrijft Dathenus v/uwen en spreekt hij in regel 2 van ‘broeders’ in plaats 
van ‘kinders’. In onderscheid van Sommighe psalmen 1566 en De psalmen Davids 1566 begint 
Dathenus niet met ‘Uader onser’ maar met ‘Onse Vader’. Ook onder andere het begin van strofe 
3 luidt bij Dathenus anders dan in Sommighe psalmen 1566 en De psalmen Davids 1566: ‘V’ 
Koninghryck kom O Heer goedt/ Hier end hier nae: den Trooster soet’ tegen ‘U Rijcke toecome o 
Vader goet/ Hier ende hier na uwen trooster soet’.
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2. Geheiliget werd der Name dein,
dein Wort bey vuns hilff halten rein,
Das auch wir lebē heiliglich
nach deinem Namen wirdiglich.
Behüt vns, HEre, für falscher ler,
das arm verfüret Volck beker.

3. Es kom dein Reich zu dieser zeit
vnd dort hernach inn ewigkeit.
Der heilig Geist vns wone bey
mit seinen gabē mancherley.
Des Satans zorn vnd gros gewalt
zerbrich, für im dein Kirch erhalt.

4. Dein will gescheh, HErr Gott, zugleich
auff Erden wie im Himelreich.
Gib vns gedult inn leidens zeit,
gehorsam sein in̄ lieb vnd leid.
Wehr vnd steur allem fleisch vnd blut,
das wider deinen willen thut.

5. Gib vns heut vnser teglich Brot
vnd was man darff zur leibes not.
Behüt vns, HERR, für vnfried vnd streit,
für seuchen vnd für thewrer zeit,
Das wir in̄ gutem frieden stehn,
der sorg vnd geitzens müssig gehn.

6. All vnser schuld vergib vns, HErr,
das sie vns nicht betrüben mehr,
Wie wir auch vnsern Schüldigern
ir schuld vnd feil vergeben gern.
Zu dienen mach vns all bereit
inn rechter lieb vnd einigkeit.

7. Für vns, HERR, inn versuchung nicht:
wenn vns der böse geist anficht
Zur lincken vnd zur rechten Hand,
hilff vns thun starcken widerstand,
Im Glauben fest vnd wolgerüst
vnd durch des Heiligen Geistes trost.

8. Von allem Vbel vns erlös: 
es sind die Zeit vnd tage bös. 
Erlös vns vom ewigen Tod,
vnd tröst vns in̄ der letzten not.
Bescher vns auch ein seligs end, 
nim vnser Seel inn deine Hend.

9. Amen, das ist, Es werde war: 
sterck vnsern glaubē ymerdar, 
Auff das wir ia nicht zweiueln dran 
das wir hiemit gebetet han
Auff dein Wort, inn dem Namen dein:
so sprechen wir das Amen fein.

Gheheylight uwen naeme sy,
V’ Woort ongheualscht blyu’ ons by: 
Dat wy oock leuen heylighlick,
Nae uwen naeme węerdighlick, 
Behoedt ons, HEER, voor valsche leer’, 
Dat aerem veruoert volck bekeer.

V’ Koninghryck kom O Heer goedt   
Hier end hier nae: den Trooster soet 
Gheeft ons, dien Christus ons toesey’ 
Met sijn gaeuen menigherley   
Breeckt Satans toorn end groot ghewalt, 
Voor syn ęrghheit v’ kerck’ erhaldt.

V’ will’ gheschied’ O Heer, ghelyck 
Op ęerden, als’ in hemelryck: 
Gheeft ons ghedult in lydens pyn, 
Ghehoorsaem allesins te sijn, 
Neemt van ons wegh vleesch ende bloet, 
Dat teghen uwen wille doet.

Gheeft ons huyden ons daeghlick broot, 
End ons behoefte tot lyfs noot: 
Behoedt ons, Heer, voor twist end strydt, 
Voor pest’ end’ oock voor dieren tydt.   
Dat wy in goeden vrede staen, 
Doet sorghvuldicheit van ons gaen.

Onse schulden vergheeft ons, HEER, 
Dat sy ons niet bedroeuen meer, 
So wy oock die ons schuldigh sijn, 
Haer schuld vergheuen, dit termyn, 
Tot haeren dienst’ maeckt ons bereydt, 
In rechter liefd’ end’ eenicheyt.

Leydt ons, HEER in bekoringh’ niet, 
Als ons de boose gheest strydt biedt 
Te rechter, oft ter lincker hand. 
Helpt ons te doen fyn wederstand,
In recht betrauwen onbevreest,
Doer den Trooster den heylighen Gheest.

Van alle quaet verlost ons meer 
In dese quaede tyden Heer, 
Vrydt ons van den eewighen doodt, 
End troost ons in den letsten noodt, 
Doet ons altydt goet onderstand, 
Neemt onse sielen in v’ hand.

AMEN, dat is, het werde waer, 
Sterckt ons ghelooue wanckelbaer 
Op dat wy niet twyflen daeraen, 
Wy sullen dit alles ontfaen, 
Nae uwen will’ om Christi naem, 
Doer welcken ons bed’ is ghedaen.
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Wat opvalt, is dat bij Utenhove/Dathenus op nogal wat momenten de 
tekstaccenten niet samenvallen met de muziekaccenten, iets wat ook in 
het origineel van Luther al te zien is.114

Zoals we gezien hebben in hoofdstuk III, wordt het lied in een editie 
uit 1568 uitgebreid met een tiende strofe.115 Blijkbaar wordt het als een 
gemis ervaren dat Luther en Utenhove de doxologie uit Mattheüs 6,13b 
niet hebben berijmd. Als aanvulling wordt, waarschijnlijk door Dathenus 
zelf, tussen de achtste en de negende strofe een strofe ingevoegd:

9. Want v, o Uader, is dat Rijck’,
End’ die cracht ouer all’ ghelijck,
U is oock alle heerlicheyt
Uan nv tot inder eeuwicheyt,
Met Christo uwen Soon’ alleyn,
End’ den Heylighen Gheest ghemeyn.

Tot 1578 hebben alle andere edities van Dathenus’ psalmboek nog de 
versie met negen strofen, vanaf 1578 worden echter steeds standaard tien 
strofen afgedrukt.116 

Net als in de zestiende eeuw behoort ‘Dat Ghebedt onses Heeren Iesu 
Christi’ (GoH) ook in de zeventiende en achttiende eeuw in Dathenus’ 
psalmboek tot het kernrepertoire van de gezangen die altijd worden af-
gedrukt. In de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt het lied, zoals 
we gezien hebben, in verband gebracht met het huwelijk, in de achttiende 
eeuw krijgt het (in ieder geval in Groningen) een functie bij de viering 
van het avondmaal.117 Tekst en melodie blijven in de loop van de eeuwen 
vrijwel identiek.118

De Staatscommissie kiest in 1773 in haar 110e zitting ‘met eenpa-
righeid’ de berijming van Voet als uitgangspunt voor haar nieuwe be-
rijming.119 In de 112e zitting komt het lied weer op tafel. Verschillende 

114.  Zie bijvoorbeeld strofe 2 regel 1 (‘V’ Woort ongheualscht’) en 6 (‘Dat aerem veruoert volck’) 
en strofe 5 regel 2 (‘End ons behoefte tot lyfs noot’) en 6 (‘Doet sorghvuldicheit van ons gaen’).
115.  Dathenus 1568a. Zie paragraaf III.1.2.
116.  Zie de tabellen in de paragrafen III.1.2, III.2.2 en III.3.2. Vgl. Kooiman, Luther’s kerklied, 
42, 154-155, die ten onrechte stelt dat Marnix van Sint-Aldegonde in 1580 de tiende strofe, 
als ‘een Gereformeerde verbetering’, toevoegt. Kooiman stelt ook dat in gezangboeken in 
Straatsburg al een tiende strofe voorkwam: ‘Denn dein ist das Reich’. De juistheid van die stelling 
heb ik niet bevestigd gekregen. Ik bekeek Straatsburgse gezangboeken uit 1541, 1543 en 1559, 
maar daarin komt de extra strofe niet voor.
117.  Zie de paragrafen IV.3.3 en IV.4.1.
118.  Ik vergeleek de edities Dathenus 1633a, 1694a en 1753, die alle eenzelfde tekst en melodie 
hebben. Alleen is vergeleken met 1566 in strofe 1 (regel 2) het ‘broeders’ vervangen door 
‘kinders’, een variant die overigens al vanaf 1567 te vinden is.
119.  Verbaal 1773, 115r.; Handelingen 1773, 235; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 344.
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afgevaardigden komen met wijzigingsvoorstellen om het lied ‘tot eene 
hoogere volmaaktheid’ te brengen. Met name het slot van strofe 9 kost 
echter de nodige hoofdbrekens. Uiteindelijk wordt pas in de volgende zit-
ting de tekst van deze strofe vastgesteld.120 Over de melodie, die bij Voet 
qua ritme sterk afwijkt van wat in het psalmboek van Dathenus gebrui-
kelijk is, lijkt de commissie niet te spreken.121 Hieronder de versie van 
Voet naast de nieuwe tekst van de Staatsberijming.

Voet 1764 Staatsberijming 1773

’t Gebed des Heeren.
Matth. VI: 9, enz. 

1. O Allerhoogste Majesteit,
Die, in het ryk der heerlykheid,
De Heem’len hebt tot uwen troon,
Wy roepen U, in uwen Zoon,
Die aan U heeft genoeg gedaan,
Als onzen Vader needrig aan.

2. Geheiligt word’ uw naam; ei! geef, 
Dat elk, wie hier op aarde leev’, 
Dien Vadernaam erkennen moog’; 
Uw deugden roeme hemelhoog; 
En dat men in ons doen niet miss’
Uw heilige gelykenis.

3. Uw koningryk koom’ toch, o Heer;
Ei! werp den troon des Satans neêr; 
Regeer ons door uw’ geest en woord; 
Alöm word’ ’s konings lof gehoord: 
En d’aarde met uw’ roem vervuld, 
Tot dat G’ uw ryk volmaaken zult.

Het Gebed des Heeren.
Matth. VI. 9. 

1. O allerhoogste Majesteit! 
Die, in het rijk der heerlijkheid,
De heemlen hebt tot uwen troon, 
Wij roepen U, in uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan, 
Als onzen Vader needrig aan.

2. Geheiligd word’ uw naam; ai! geef, 
Dat elk, waar hij op aarde leev’, 
Dien Vadernaam erkennen moog’; 
Uw deugden roeme hemelhoog; 
Dat elk, als kind, aan U gelijk’,
En in zijn doen uw beeldnis blijk’.

3. Uw koningrijk koom’ toch, o Heer!
Ai! werp den troon des satans neêr; 
Regeer ons door uw’ Geest en woord; 
Uw lof word’ eens alom gehoord, 
En d’aarde met uw vreez’ vervuld, 
Tot dat G’ uw rijk volmaaken zult.

120.  Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 354-356. Er is sprake van een coproductie: bij elke 
strofe zijn het weer andere afgevaardigden die wijzigingsvoorstellen aandragen. Aan het eind 
van de 112e zitting schuift de commisie het slot van strofe 9 door naar de volgende zitting. 
Het probleem is dat Voet hier ‘helsche magt’ laat rijmen op ‘toegebracht’, terwijl hij strofe 8 is 
begonnen met ‘magt’ en ‘kracht’. In Verbaal 1773, 117v.-118r. en Handelingen 1773, 244-245 
(112e en 113e zitting) wordt bij het begin van de 113e zitting een variant van de laatste vier 
regels van strofe 9 genoteerd die later niet terugkomt. De tekst zou moeten luiden: ‘O God, die 
hooren wilt, en kunt,/ Dit word’ ons in uw Zoon vergund,/ Op dat wij, door Uw Geest geleid,/ 
U prijzen tot in eeuwigheid’. Nergens blijkt echter dat er nog een keer over de negende strofe 
is gesproken. Van Iperen rept niet van deze tussenvariant, maar drukt direct de versie van de 
autograaf af. In het werkexemplaar van het psalmboek van Voet dat bij de Handelingen 1773 is 
gevoegd, is de tussenvariant genoteerd en weer doorgekrast. De uiteindelijke tekst staat ernaast.
121.  Bij Voet gaat in elke regel het ritme als volgt: drie korte noten, lange noot, twee korte noten, 
twee lange noten. Deze variant ben ik nergens elders tegengekomen.
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4. Uw wil geschied’, uw wil alleen, 
Als in den hemel, hier beneên; 
Die wil is altoos wys en goed; 
’t Is majesteit al wat gy doet; 
Dat elk dan daar in stil berust’, 
En uw beveelen doe met lust.

5. Geef heden ons het daaglyks brood; 
Betoon uw trouwe zorg in nood; 
Gy weet, wat elk op aard behoev’; 
Dat geen gebrek ons dan bedroev’; 
Dat nooit uw zegen van ons wyk’; 
Hy maakt alleen ons bly en ryk.

6. Vergeef ons onze schulden Heer; 
Wy schonden al te snood uw eer; 
De boosheid kleeft ons altyd aan; 
Wie onzer zou voor U bestaan, 
Had Jesus niet voor ons geleên? 
Wy schelden kwyt, wie ons misdeên.

7. Leid ons in geen verzoeking ooit; 
Verberg voor ons uw aanzicht nooit; 
Gy weet het: onze kracht is klein; 
De driften veel, en ’t hart onrein, 
Wat kunt gy wachten in dien staat, 
O Vader, zoo gy ons verlaat?

8. Verlos ons van de list en magt 
Des boozen; schraag ons door uw kracht; 
Wy zyn toch zwak, zyn sterkt’ is groot; 
Dus zyn w’ elk oogenblik in nood; 
Hier komt noch vlees en waereld by, 
Ei sterk ons dan, en maak ons vry.

9. Want Gy zyt onze Koning, Heer;
Gy hebt de kracht; Gy krygt al d’eer;
Gy stelt, naar ’t woord, ons toegezeid,
Uw’ roem in onze zaligheid;
Die zal, ten spyt der helsche magt,
U eeuwig worden toegebracht.

10. Ja, Amen, Vader wil en kan 
Ons weldoen; wie, wie weert het dan?
Ons hart, o God, die alles ziet, 
Veroordeelt ons in ’t naad’ren niet:
Wy steunen op U bly te moê; 
Gy stemt toch onze bede toe.

4. Uw wil geschied’, uw wil alleen, 
Als in den hemel, hier beneên; 
Uw wil is altoos wijs en goed; 
’t Is majesteit al wat Gij doet; 
Dat ieder stil daarin berust’, 
En uw bevelen doe met lust.

5. Geef heden ons ons daaglijksch brood; 
Betoon uw trouwe zorg in nood; 
Gij weet, wat elk op aard behoev’; 
Dat ons dan geen gebrek bedroev’; 
Dat nooit uw zegen van ons wijk’; 
Die maakt alleen ons blij en rijk.

6. Vergeef ons onze schulden, Heer; 
Wij schonden al te snood uw eer; 
De boosheid kleeft ons altijd aan; 
Wie onzer zou voor U bestaan, 
Had Jesus niet voor ons geleên? 
Wij schelden kwijt, wie ons misdeên.

7. Leid ons in geen verzoeking ooit; 
Verberg voor ons uw aanzicht nooit; 
Gij weet het, onze kracht is klein; 
De driften veel, en ’t hart onrein; 
Wat wordt er van ons in dien staat, 
O Vader! zoo Gij ons verlaat?

8. Verlos ons uit des boozen magt; 
Bescherm, en sterk ons door uw kracht; 
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt’ is groot; 
Dus zijn w’ elk oogenblik in nood; 
Hier komt nog vleesch en weereld bij, 
Ai! sterk ons dan, en maak ons vrij.

9. Want uw is ’t koningrijk, o Heer! 
Uw is de kracht, uw is al d’eer. 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die, in uw’ Zoon, verhooring gunt, 
Die door uw’ Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid.

10. Ja, Amen! trouwe Vader, ja! 
Wij maaken staat op uw genaê. 
Ons hart, o God! die alles ziet, 
Veroordeelt ons in ’t naadren niet; 
Het zegt, daar G’ op ons bidden let, 
Geloovig Amen op ’t gebed.

Op veel plaatsten is de tekst van Voet integraal gehandhaafd. Aan het slot 
van strofe 2 wordt het ‘kind’ ingevoegd dat aan de Vader moet ‘gelijken’ 
en in zijn doen de ‘beeldnis’ van de Vader moet laten zien. In strofe 9 is de 
‘Koning’ vervangen door het ‘koningrijk’. De ‘helsche magt’ is verdwenen. 
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De strofe heeft nu een trinitarische inhoud gekregen: de Vader gunt in de 
Zoon verhoring en troost en leidt door de Geest. In strofe 10 zijn ook de 
eerste twee regels een aanspraak van de Vader geworden, waar de bidder nu 
‘staat maakt’ op Gods genade. Aan het slot is het woord ‘Amen’ verwerkt. 

Vergelijken we de nieuw ontstane tekst met het origineel van Luther 
en de vrij letterlijke vertaling van Utenhove, dan is in 1773 een meer 
dichterlijke weergave van het oorspronkelijke lied ontstaan, waarbij Voet 
en de commissie zich op een aantal punten grote vrijheden hebben ver-
oorloofd. Een aantal strofen is ook qua toon anders geworden.122 Bij ver-
schillende strofen is de uitleg die de Heidelbergse Catechismus van de 
desbetreffende bede geeft, aanwijsbaar.123 

Als vanaf 1773 de Staatsberijming met muziek wordt uitgegeven, 
wordt de melodie van het GdH afgedrukt op de manier zoals die in de 
achttiende eeuw altijd in het psalmboek van Dathenus is opgenomen:124

122.  Als voorbeeld de eerste en de laatste strofe. In strofe 1 klinkt bij Luther/Utenhove het 
ootmoedige gebed dat het bidden meer zal zijn dan lippentaal. Bij Voet/1773 is er een vrijmoedige 
aanspraak ontstaan, al klinkt het woord ‘nederig’ nog. De laatste strofe bij Luther/Utenhove is 
een gebed dat we niet zullen twijfelen dat ons gebed verhoord wordt. De strofe bij Voet/1773 
is veel vrijmoediger, bijna triomfantelijk zelfs als het gaat over de zekerheid van de verhoring. 
Waarop J. Wit in Een Compendium, 233 doelt als hij zegt dat de versie van 1773 ‘minder 
eenvoudig en misschien inderdaad calvinistischer van aard’ is, is niet duidelijk.
123.  Zie bijvoorbeeld in strofe 3 het ‘regeren door Woord en Geest’, dat ook in HC zondag 48 
voorkomt. De uitdrukking ‘de boosheid kleeft ons altijd aan’ in strofe 6 lijkt ontleend aan HC 
zondag 51. De drie ‘doodsvijanden’ (de duivel, de wereld en ‘ons eigen vlees’) uit HC zondag 52 
komen terug in strofe 8.
124.  In sommige uitgaven is bij elke strofe de Bijbeltekst uit Mattheüs 6 waarop de strofe 
betrekking heeft in de marge afgedrukt.

Afbeelding VI.5.3: Het GdH in Staatsberijming 1773d.
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VI.6 De eerste berijming van de XII. Artikelen des Geloofs
De eerste berijming van de XII. Artikelen des Geloofs (EBAG) in de 
Staatsberijming van 1773 gaat terug op een Credo-gedicht van de Franse 
dichter Clément Marot. Van zijn hand verschijnt in 1533 een berijming 
van het Apostolicum in twee delen: ‘Credo in Deum’ (14 regels) en ‘Credo 
in spiritum sanctum’ (8 regels). Het eerste deel bevat een weergave van 
de eerste zeven artikelen van het Apostolicum, het tweede deel een berij-
ming van de laatste vijf artikelen en een afsluitende zin: ‘Telle est ma Foy: 
& veulx mourir en elle’.125 

In 1542 staat Marots berijming onder de titel ‘Les Articles de la Foy’ 
ook in het Geneefse kerkboek La forme des prières et chants ecclésiasti-
ques, voorzien van een melodie. Hoewel de tekst uit twee delen bestaat, 
is er één lange melodie gecomponeerd, bestaande uit 22 melodieregels.126 
In uitgaven van de Franse psalmen die vanaf 1547 in Lyon en Parijs ver-
schijnen, komt het lied met een sterk gewijzigde melodie voor.127 Nog 
steeds gaat het om één lange melodie voor het hele lied.128 Vanaf 1551 
wordt het Credo-lied van Marot in de Geneefse uitgaven van het psalm-
boek regelmatig zonder melodie afgedrukt.129 Maar er zijn ook edities 
waarin het lied wordt weggelaten, zoals in de uitgave van het complete 
Geneefse Psalter uit 1562.130 In latere edities van het complete Franse 

125.  Zie Wursten, Clément Marot and religion, 24, 67-68. Het Credo-gedicht staat voor het 
eerst in het boekje L’Adolescence clementine (Lyon 1533). Daarin worden het Onze Vader en 
het Credo als volgt geïntroduceerd: ‘Le Pater noster, et le Credo en francoys faict et traduict par 
ledict. C.M. et offert na guyeres a la Royne de Navarre’. Een jaar later staat het Credo ook in La 
Suite de l’Adolescence Clementine (Parijs 1534). Zie http://www.clementmarot.com/prayers_
scholarly.htm (laatst geraadpleegd 11-12-2017) voor scans van het begin van deze uitgave. Het 
Credo staat op pagina 2.
126.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, II, 17 (GE 42). Zie voor de melodie uit 1542: Pidoux, Le 
Psautier Huguenot, I, 143-144 (nr. 206b). Zie voor de muziek: La forme 1542. Aan de muziek is 
te zien dat het lied in tweeën is gedacht. Na regel 14 wordt de muziek afgesloten. Regel 15 begint, 
net als regel 1, met een versierde initiaal voor aan de muziekregel. Mogelijk is Guillaume Franc, 
die dan cantor is in Genève, de componist van de melodie. Vgl. Wursten, Clément Marot and 
religion, 65-73, die verschillende uitgaven met psalmen van Marot uit 1542-1543 noemt. Bij 
Genève 1542 meldt hij ‘Les Articles de la Foy’ niet, wel bij Parijs 1543. Vgl. pagina 220, waar hij 
wél noemt dat het Credo er in GE 42 al is.
127.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 144-145, nr. 206c. De eerste keer dat de vernieuwde 
melodie voorkomt, is in de uitgave met vierstemmige zetting bij de Franse psalmen door Louis 
Bourgeois (Lyon 1547). Mogelijk is Bourgeois de auteur van de nieuwe melodie.  
128.  In de uitgave Pseavlmes Cinqvante de David (Lyon 1548) is te zien dat het lied nog steeds 
in tweeën wordt gedacht. Opnieuw wordt na regel 14 de muziek afgesloten en begint regel 
15, net als regel 1, met een versierde initiaal voor aan de muziekregel. Zie http://wursten.be/
psalmsmusic/prayers-from-50-psalmes-lyon-1548.html (laatst geraadpleegd 11-12-2017).
129.  Zo Wursten, Clément Marot and religion, 220. In Pseaumes octantetrois 1551 staat het 
lied inderdaad zonder melodie afgedrukt.
130.  Zie Les pseaumes 1562. Ook de uitgave van het Geneefse Psalter die Plantijn in 1564 in 
Antwerpen uitbrengt, heeft het Credo-lied niet.
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psalter komt Marots lied echter soms weer voor, zoals in uitgaven die in 
Lyon en Genève verschijnen.131 Hieronder een weergave van ‘Les Articles 
de la Foy’ in een uitgave van het Franse psalter die in 1566 in Genève 
verschijnt.132

Als Dathenus in 1566 zijn psalmboek uitbrengt, is het Credo-lied van 
Marot intussen bekend in het Nederlands taalgebied. Lucas de Heere 
heeft het in 1565 in zijn Psalmen Davids in vertaling opgenomen, te 
zingen op de Franse melodie.133 Dathenus lijkt echter te kiezen voor een 
eigen vertaling. Hij beschikt blijkbaar over een van de uitgaven van de 
Franse psalmen waarin het lied met melodie is opgenomen, want ook hij 
neemt het lied met melodie op, onder de titel Symbolum Apostolorum 
(Symb).134 Op de volgende pagina de Franse tekst van Marot uit boven-
genoemde editie van het Geneefse Psalter uit 1566 met de vertaling van 
Dathenus ernaast.

131.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 144-145, nr. 206c, die vijf uitgaven uit Lyon (1564) en 
Genève (1565-1567, 1570) noemt waarin het Credo-lied met melodie is opgenomen. Vgl. Karin 
Maag, Lifting Hearts to the Lord. Worship with John Calvin in Sixteenth-Century Geneva, 
Grand Rapids 2016, 93, waar een afdruk van ‘Les Articles de la Foy’ in een Geneefse uitgave uit 
1567 is opgenomen. Ook hierin is te zien dat het lied in tweeën is geknipt.
132.  Les pseaumes 1566. Deze uitgave heeft behalve de TG en de LS de gebeden voor en na het 
eten, het Onze Vader en het Credo-lied.
133.  Zie Psalmen De Heere 1565. Het lied, met melodie, van De Heere begint zo: ‘ICk gheloof’ 
vast in God den Vader goet/ Die Schepper is, almachtigh ende vroet’. 
134.  Zie ook wat hierover in paragraaf II.2.2.1 gezegd is.

Afbeelding VI.6.1: ‘Les Articles’ in Les pseaumes 1566.
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Marot 15661 Dathenus 15662

Les Articles de la Foy.
CL. MA. 

Je croy en Dieu le Pere tout-puissant,
Qui crea terre & ciel resplendissant.
Et en son Fils unique Iesus Christ
Nostre Seigneur, conceu du sainct Esprit,
Et de Marie entiere Vierge nay:
Dessous Pilate à tort passiōné,
Crucifié, mort, en croix estendu,
Au tombeau mis, aux enfers descendu,
Et qui de mort reprint vie au tiers iour.
Monta là sus au celeste seiour.
Là où il sied à la dextre du Pere,
Pere Eternel, qui tout peut & tempere.
Et doit encor’ de là venir ici
Iuger les morts, & les vivans außi.

Av sainct Esprit ma ferme foy est mise.
Ie croy la saincte & catholique Eglise
Estre des Saincts & des fideles vne
Vraye union entr’eux en tout cōmune.
De nos pechez pleine remißion:
Et de la chair la Resurrection:
Finalement, croy la vie eternelle.
Telle est ma foy, & veux mourir en elle.

SYMBOLVM APOSTOLORVM. 
Dat is, Een korte bekentenisse des vvaeren 
Christlicken gheloofs. 

ICk gheloou’ in Godt vader almachtigh, 
Die hemel end d’eerde schiep waerachtigh.
End in Iesum Christum sijn Soon’ alleyn, 
Onsen Heer, ontfangen doer s’gheests kracht reyn, 
Gheboren van Maria die maeghdt reyn, 
Onder Pilatus leedt hy in ootmoet. 
Hy starf aen’t kruys, voor ons heeft hy betaelt,
Men begroef hem, Hy is ter hell’ ghedaelt. 
Ten derden daeghe verrees hy voorwaer:
End is gheuaeren ten hemel daernaer,
Hy sitt ter rechterhandt des vaders krachtigh,
Die’t al regiert ende bewaert eendrachtigh.
Van daer sal hy kommen richten met een,
Die leuenden end die dooden met een.

Ick gheloou’ in den heylghen Gheest ghepresen,
Datter een Christen kerck’ is end sal wesen,
Een versaemlingh der gheloouighen t’saeme,
Een ghemeynschap der heylighen bequaeme.
Een vergheuingh van onsen sonden al,
End dat dit vleesch heerlick verrysen sal,
Een eewigh leuen t’welck wy sullen eruen.
Op dit gheloof wil ick leuen end steruen.

1.  Tekst volgens Les pseaumes 1566.             2.  Tekst volgens Dathenus 1566d.

Het gaat om een vrij letterlijke vertaling vanuit het Frans, waarbij een 
aantal stoplappen en verlegenheidsoplossingen opvalt.135 In de muziek die 
Dathenus afdrukt is, duidelijker dan in de Franse varianten, zichtbaar dat 
het om één lied gaat, dat een doorlopende melodie heeft. Er is weliswaar een 
cesuur aangebracht tussen de regels 14 en 15, maar van een tweede strofe is 
geen sprake.136 Op de volgende pagina het Symb in een van de psalmboeken 
uit 1566.

135.  Stoplappen zijn onder andere te vinden in de regels 2 (‘waerachtigh’), 9 (‘voorwaer’), 15 
(‘ghepresen’) en 18 (‘bequaeme’). Opvallend is dat Dathenus één keer dezelfde woorden op elkaar 
laat rijmen: ‘met een’ (r. 13-14). Regel 5 en 6 (‘reyn’ en ‘ootmoet’) rijmen juist niet. In latere 
edities worden deze twee onregelmatigheden opgelost. Regel 14 eindigt dan met ‘ghemeen’ (iets 
wat ik al in Dathenus 1570a tegenkwam). ‘Maria die maeghdt reyn’ wordt veranderd in ‘Maria 
die maecht soet’ (zo al in Dathenus 1567a) of ‘Maria die maecht goet’ (zo in een editie uit 1590). 
Overigens blijven de oude varianten nog lang voorkomen.
136.  Ook in Sommighe psalmen 1566 (het zogenoemde ‘Boskoopse boekje’) staat het Symb 
afgedrukt, zonder melodie(verwijzing). De tekst is één geheel. Alleen heeft de 15e regel een iets 
grotere beginletter dan de andere regels. Vgl. Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 79-80: Het Credo-
lied ‘draagt in haar vreemden bouw van twee strophen, van welke de eene uit veertien, en de 
andere uit acht versregels bestaat, nog de sporen van haar ontstaan uit “Les articles de la foy” 
van Marot’. Ook Jan Roelof Luth, “Daer wert om ’t seerste uytgekreten...”. Bijdragen tot een 
geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme, 1550-
1852, 2 delen, Kampen 1986, 47 schrijft over ‘het uit twee coupletten bestaande Symbolum 
Apostolorum’. In De Heere Psalmen 1565 wordt de cesuur tussen regel 14 en 15 gemarkeerd door 
een afsluiting van de muziek na regel 14 en door een initiaal aan het begin van regel 15.
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Gedurende de zestiende eeuw staat het Symb, zo zagen we, in alle edi-
ties van Dathenus’ psalmen.137 De weergave van de muziek is daarbij 
echter aan verandering onderhevig. De cesuur tussen regel 14 en 15 
wordt steeds groter, waardoor het er steeds meer op gaat lijken dat  
er sprake is van twee strofen.138 In de tweede helft van de zeventiende en 
in de achttiende eeuw lijkt men zich er echter weer bewust van te zijn 
dat het lied één geheel is.139 In de zeventiende eeuw wordt rond 1640  
de tendens zichtbaar dat het Symb soms wordt weggelaten uit de col-
lectie gezangen.140 Dit gegeven komt in de periode tot 1700 veelvuldig 
voor. In de achttiende eeuw gebeurt dat nog steeds, maar minder fre-
quent. 

Als in 1773 de Staatsberijming wordt gemaakt, spreekt de commissie 
over beide geloofsbelijdenissen die voorhanden zijn in de drie berijmin-
gen waaruit gekozen kan worden.141 Besloten wordt ‘de kortste’ voor ‘de 
uitgebreidere’ te plaatsen en ze ‘tot gemak der gemeente’ aan te duiden 
als de eerste en tweede berijming van het geloof. De ‘kleine geloofsbe-
rijming’ wordt ‘met eenstemmige keuze’ uit Ghysen gekozen, de andere 
neemt de commissie uit Voet over.142 

137.  Zie de tabellen in de paragrafen III.1.2, III.2.2 en III.3.2.
138.  Zie de observaties in de paragrafen III.2.2 en III.3.2. Vanaf 1579 begint regel 15 meestal 
op een nieuwe muziekregel en wordt het eerste woord voorzien van een initiaal. Soms er ook 
witruimte aangebracht tussen de regels 14 en 15.
139.  In edities als Dathenus 1650a, Dathenus 1694a en Dathenus 1753c verwijst alleen het cijfer 
2 nog naar de cesuur tussen regel 14 en 15.
140.  Zie de tabel in paragraaf III.4.2.
141.  Ghysen heeft beide liederen, LDSP heeft alleen het Symb, Voet heeft alleen het GelUt.
142.  Zo Handelingen 1773, 235. Vgl. Verbaal 1773, 115r., waar blijkt dat de aanduiding 
‘eenstemmige keuze’ ook wordt gebruikt als drie commissieleden de versie van LDSP de beste 
vinden, maar zich erbij neer zullen leggen als de rest voor Ghysen kiest. Vgl. Van Iperen, 
Kerkelyke historie, II, 344, die niets over de discussie schrijft.

Afbeelding VI.6.2: Het Symb in Dathenus 1566d.
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Ghysen heeft in 1686 voor zijn ‘De Twaalf Artijkelen des Geloofs’ 
gebruikgemaakt van vier eerdere berijmingen. De meeste van de 22 regels 
heeft hij genomen uit de berijming van Joannes Six van Chandelier.143 
De afgevaardigden Schutte (Noord-Holland) en Hinlopen (Utrecht) gaan 
met de tekst van Ghysen aan de slag. Tijdens de 111e zitting komt ‘hunne 
hervorminge’ ter tafel van de commissie. Na ‘eenige weinige veranderin-
gen’ wordt de tekst vastgesteld.144 De nieuwe berijming die is ontstaan, 
wijkt op een aantal punten fors af van de zeventiende-eeuwse tekst van 
Ghysen. Hieronder beide versies naast elkaar.

Ghysen 1686 Staatsberijming 1773

De Twaalf Artijkelen des Geloofs 

1. ’k GEloof in God den vaader, groot van magt,
Die heemel, aard, en zee in weesen bragt.
’k Geloof in Jesum Christum, t’sijner eer,
Sijn een’gen Soon, en onser aller Heer:
Die van Gods geest ontfangen, en verciert,
Rein uit de maagd Mary gebooren wierd:
Die onder ’t recht Pilati leed veel smert;
Daar hy gekruist, gedood, begraaven werd.
En is gedaalt, ter hellen neer-gegaan.
Den derden dag van ’t graf weer op-gestaan,
Ten heemel voer, en daar, in ’t heerlik leeven, 
Ter rechterhand sijns vaaders sit verheeven: 
Van waar hy weer zal koomen op een wolk, 
Ten oordeel van al ’t dood, en leevend volk.
In God, den geest, de derd’ in ’t Godlijk weesen
Geloov’ ik ook, de trooster, hoog gepreesen.
’k Geloove mee, dat die na Christus haaken
Een heil’ge kerk, die algemein is, maaken;
Dat heilig volk met hem gemeinschap heeft; 
Dat God, uit gunst, mijn sonden my vergeeft; 
Dat ook mijn vleesch, na ’t stierf, weer zal verrijsen, 
En mijnen God, in ’t eeuwig leeven, prijsen.

De eerste berijming van de Twaalf Artikelen des 
Geloofs 

1. ’k Geloof in God, den Vader, groot van magt,
Die hemel, aard en zee heeft voortgebragt;
En in Gods Zoon, zijn’ eengen, onzen Heer,
In Jesus, dien ik als den Christus eer; 
Die uit een maagd, na heilg’ ontvangenis 
Van ’s Heeren Geest, voor ons gebooren is; 
Die voor ons leed in Pontius gerecht, 
Bespot, gekruist, gedood, in ’t graf gelegd, 
Ter helle daald’, en op den derden dag, 
Zijn volk tot heil, op nieuw het leven zag; 
Ten hemel voer, en daar in ’t heerlijk leven 
Ter rechtehand Zijns Vaders zit verheven; 
Vanwaar Hij weêr zal komen, op zijn’ troon, 
Ten oordeel van de leevenden en doôn.
2. ’k Geloof ook in den Heilgen Geest, dien w’eeren, 
Die onzen geest wil troosten, leiden, leeren.
’k Geloof één Kerk, een algemeen genootschap, 
Geheiligd, en vergaêrd door ’s Hemels boodschap: 
Dat Christus volk in heilgemeenschap leeft: 
Dat God, om ’t bloed zijns Zoons, mijn schuld vergeeft: 
Dat ook mijn vleesch zal uit het stof verrijzen, 
En ik mijn’ God in ’t eeuwig leven prijzen.

In de eerste tien regels is vrijwel geen zin hetzelfde gebleven. Christus is 
nu niet langer door de Geest ‘versierd’ en ‘rein uit de maagd Maria’ gebo-
ren, maar er is sprake van een ‘heilige ontvangenis’. Ook vanaf regel 14 

143.  Van Six van Chandelier (1674) zijn de regels 2, 5-6, 10-14 en 17-22. Van Jacobus Clercquius 
(1664) zijn de regels 1 en 7-9. Van Anthonis de Hubert (1624) is regel 4. Van Cornelis Boey (1648) 
zijn de regels 15-16. Regel 3 is samengesteld uit De Hubert en Clercquius.
144.  Zo Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 353-354. Vgl. Verbaal 1773, 117r.-117v.; Handelingen 
1773, 240-241. In alle drie de bronnen wordt het complete gezang uitgeschreven, waarbij sprake 
is van vers 1 en vers 2. In de Handelingen 1773 zijn de regels genummerd, waarbij vanaf de 
vijftiende regel weer opnieuw vanaf 1 wordt genummerd.
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wordt het nodige aangepast. De Geest is niet langer ‘de derde in het god-
delijk wezen’ en de gelovigen zijn niet meer degenen die ‘naar Christus 
haken’. De kerk is nu ‘een algemeen genootschap’ geworden. In de laatste 
zin is de ‘ik’ uit Dathenus’ berijming weer teruggekeerd. Opvallend is dat, 
terwijl Ghysen op geen enkele manier een tweede strofe onderscheidt, de 
Staatsberijmers bij regel 15 een ‘2’ toevoegen, naar de manier waarop 
het Symb in de achttiende eeuw altijd in Dathenus’ psalmboek is weer-
gegeven. Een echte tweede strofe is het in de Staatsberijming echter niet, 
getuige de manier waarop de EBAG in de autograaf voorkomt.145

Als vanaf 1773 de Staatsberijming met muziek wordt gedrukt, komt 
er in de melodienotatie toch een cesuur. Na regel 14 wordt de melodie 
voorzien van een dubbele streep en regel 15 begint op een nieuwe regel. 
In onderstaande uitgave uit 1777 is dat te zien:

Omdat in de meeste uitgaven bij elke strofe van iedere psalm en elk 
gezang muziek wordt afgedrukt, waarbij de melodie van de volgende 
strofe direct onder die van de vorige komt, is bij de EBAG niet meer 
zichtbaar dat daar geen sprake is van een tweede strofe. In de uitgave van 
de Amsterdamse drukker Nicolaas Byl uit 1774 (Staatsberijming 1774a), 
waarin alleen de eerste strofe een melodie heeft, gaat het dan ook fout:

145.  In Autograaf 1773 is alles direct onder elkaar geschreven, met alleen een ‘2’ voor regel 
15. Bij de andere gezangen wordt bij een nieuwe strofe het cijfer boven de strofe gezet. Ook in 
Staatsberijming 1773a is de eerste geloofsbelijdenis één geheel, maar met de ‘2’ voor regel 15.

Afbeelding VI.6.3: De EBAG in Staatsberijming 1777a.
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De ‘tweede strofe’ wordt zonder muziek afgedrukt, vanuit de gedachte 
dat, net als bij de andere gezangen, de melodie bij de volgende strofe 
wordt herhaald. Dat is echter, zoals we gezien hebben, bij deze geloofsbe-
rijming niet het geval.

VI.7 De tweede berijming van de XII. Artikelen des Geloofs 
De tweede berijming van de Twaalf Artikelen des Geloofs (TBAG) gaat 
via Dathenus en Utenhove terug op een lied van Luther. Deze maakt 
rond 1524 het driestrofige lied ‘Wyr gleuben all an eynen Gott’, dat voor 
het eerst wordt gepubliceerd in het Geystliche gesangk Buchleyn, dat 
Johann Walter in 1524 in Wittenberg uitgeeft.146 De tekst krijgt in dat 
gezangboek ook direct zijn karakteristieke dorische melodie, waarbij in 
de eerste en de voorlaatste regel de uitgebreide melismen opvallen.147 
Voor zijn lied maakt Luther overigens qua tekst en melodie gebruik van 
oudere voorbeelden van het Credo in het Latijn en in de Duitse volkstaal. 
Waarschijnlijk heeft hij tekst en melodie in 1523 vanuit Zwickau leren 
kennen.148 Luthers lied is een parafrase van het Credo, in de uitgebreide 
variant van het zogenaamde Nicenum-Constantinopolitanum uit 451. 
Wat Luther precies met het lied voorheeft, is niet helemaal duidelijk. In 

146.  Zie voor de tekst Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, III, 16 (nr. 23). Vgl. WA 35, 451-
452.
147.  Zie voor de melodie Zahn, Die Melodien, nr. 7971.
148.  Zie uitgebreid over de achtergrond van het lied Johannes Block (tekst) en Joachim Stalmann 
(melodie) in LEG 6/7, 63-71; vgl. WA 35, 172-177. Vgl. Jenny, Luther, Zwingli, Calvin, 79-81, die 
een tweede melodie geeft, die in 1525 in het Zwickauer Gesangbuch staat. Vgl. het artikel van 
W.G. Overbosch, W. Bleij en Bernhard Steinvoort in Een Compendium, 759-762 (ook te vinden 
in het digitale Liedboek Compendium, nr. 341 (geraadpleegd 11-12-2017)).

Afbeelding VI.6.4: 
Het slot van de EBAG 
in Staatsberijming 
1774a.



408

HEILIGE GEZANGEN

1524 wordt het als trinitatislied aangeboden. In 1526 schrijft Luther het 
echter voor als Credo-lied, om te zingen na de Evangelielezing tijdens 
de eredienst. Later staat het tussen een verzameling begrafenisliederen. 
Mogelijk staat Luther ook een catechetisch doel voor ogen en wil hij een 
samenvatting geven van het tweede hoofddeel van de lutherse catechis-
mus: het geloof.149

Van Luthers lied verschijnen allerlei vertalingen.150 In het Nederlandse 
taalgebied is het in de zestiende eeuw waarschijnlijk Utenhove die als 
eerste een vertaling maakt, die hij opneemt in zijn (verloren gegane) eer-
ste bundeltje psalmen uit 1551.151 Zijn teksten ontleent Utenhove in 1551 
vooral aan het Bonner Gesangbuch van 1544.152 Met de meeste melo-
dieën is hij waarschijnlijk bekend vanuit diverse Duits- en Franstalige 
gezangboeken die in Straatsburg waren uitgegeven.153 De vertaling van 
Utenhove staat even later ook in de Londense bundel Vyf-en-twintig 
psalmen, een uitgave die in de periode 1551-1553 moet zijn verschenen 
en eveneens verloren ging.154 De oudste bewaard gebleven bron waarin 
het lied te vinden is, is de Emder herdruk van de 25 Psalmen uit 1557.155 

Hiernaast staan Luthers lied en de vertaling van Utenhove naast el-
kaar.

149.  In het Geystliche gesangk Buchleyn van 1524 staat het lied als trinitatislied na de 
pinksterliederen. In 1526 neemt Luther het lied op in zijn Deutsche Messe, ter vervanging van 
het Latijnse Credo. Zie WA 19, 95: na de Evangelielezing ‘singt die ganze kirche den glauben 
zu deudsch: Wir gleuben all an eynen gott’. Het lied werd dan ook algauw als ‘Das Patrem zu 
deutsch’ aangeduid, naar het gebruik dat het koor de priester na zijn ‘Credo in unum deum’ 
antwoordde met ‘Patrem omnipotentem’. Zie WA 35, 175. In 1542 neemt Luther het lied op in 
het Wittenberger gezangboek Christliche Geseng Lateinisch vnd Deudsch zum Begrebnis. Vgl. 
Jenny, Luther, Zwingli, Calvin, 81, die het het meest waarschijnlijk vindt dat Luther met dit lied 
in eerste instantie aan een catechetisch doel dacht.
150.  Bleij noemt in Een Compendium, 760 Engelse, Franse en andere vertalingen. Ook komt het 
lied in de zeventiende eeuw voor in rooms-katholieke gezangboeken.
151.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 275. Het bundeltje Eenige Psalmen, 
thien in getale uit 1551 is helaas verloren gegaan. Zie voor de vraag over het auteurschap van 
Utenhove Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen Utenhove, Inleiding, 5. Vgl. Lenselink, De Nederlandse 
psalmberijmingen, 251. Kooiman, Luther’s kerklied, 141 stelt dat in de eerste uitgaven van 
Utenhove veel vertalingen van psalmen en gezangen van Luther Utenhoves initialen I.V. missen. 
Volgens hem zijn de berijmingen van een van Utenhoves vrienden en heeft Utenhove ze later 
grondig bewerkt, zodat ze wel van hem werden.
152.  Zo Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 255-256, 275.
153.  Zie Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen Utenhove, Inleiding, 13-15, waar Luth meegaat met 
Lenselink als het gaat om de teksten, maar erop wijst dat de meeste meldieën die Utenhove in 
1551 gebruikt ook in Duits- en Franstalige gezangboeken die in Straatsburg waren uitgegeven, 
stonden. Zo werd de melodie van Luthers Credo-lied vanaf 1542 in het Franstalige Straatsburgse 
kerkboek (La manyere) voor Psalm 9 gebruikt. Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 13 (nr. 9a).
154.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 276-277; vgl. Luth, De 25, 26 en 11 
Psalmen Utenhove, Inleiding, 5, 15-16.
155.  Zie 25 Psalmen Utenhove 1557. 
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Luther 15241 Utenhove 15572

Das deudsche Patrem. 

Wyr gleuben all an eynen Gott, 
schepffer hymels vnd der erden, 
Der sich zum vater geben hat, 
das wyr seyne kinder werden.
Er wil vns allzeyt erneren, 
leyb vnd seel auch wol bewaren, 
allem vnfal wil er weren, 
keyn leyd soll vns widderfaren, 
er sorget fur vns, hüt vnd wacht, 
es steht alles ynn seyner macht.

2. Wir gleuben auch an Jhesum Christ, 
seynen Son und unsern Herren, 
Der ewig bey dem vater ist, 
gleicher Gott von macht vnd ehren,
Von Maria der iungfrawen 
ist eyn warer mensch geporen 
durch den heyligen geyst im glauben, 
für vns, die wyr warn verloren, 
am creutz gestorben, vnd vom tod 
widder aufferstanden durch Gott. 

3. Wir gleuben an den heylgen geyst,
Gott mit Vater vnd dem sone,
Der aller blöden tröster heyst,
vnd mit gaben zieret schone,
Die gantz Christenheyt auff erden 
hellt ynn eynem synn gar eben, 
hie all sund vergeben werden, 
das fleysch soll auch widder leben. 
Nach diesem elend ist bereyt 
vns eyn leben ynn ewigkeyt.

Symbolum Apostolorum 

Wy gheloouen in eenen God alleyn
Schepper des Hemels en der eerden,
Die Vader is ons aller ghemeyn,
End laet ons syn kinderen werden
Hy wil ons altydt gheneeren
Lyf end siel oock wel bewaren
All ongheual will hy weeren,
Gheen leet sal ons teghen varen,
Hy sorcht end waeckt voer ons, dach en nacht,
Alle dinghen staen in synder macht

Wy gheloouen in Christum alle ghelyck,
Synen Sone end onsen Heere,
Erfachtich in syns Vaders ryck,
Ghelyck Godt van macht end eere.
Uan die reyne maeght Marie,
Een waerachtich mensch gheboren,
Doer Gods gheest, naer t’schrifts belyden,
Uoer ons doer de sonde verloren,
Aen’t cruys ghestoruen, end gheleydt,
In’t graf tot syns doods sekerheyt,

Ten derden daghe om ons’ gherechticheit
Uanden dooden is opghestanden,
Doer s’vaders kracht in heerlickheyt,
Uerlossende ons wt s’viandts banden,
Is ten Hemel op verheuen,
Van der eerde in’t openbare,
Sidt ter rechter handt, Gods beneuen,
Uoer ons een recht middelaere,
Uan waer hy ten eynde, kommen sal,
Richten leuende ende dooden all.

Wy gheloouen in den Heylighen Gheest,
God mit den Vader end den Sone,
Die ons troost end maeckt onbeureest,
En cieret mit gauen schoone,
Die gansch Christenheyt verheuen,
Tot een eenicheyt begheuen,
Dien de sonden syn vergheuen,
Dat vleesch sal noch weder leuen,
Nae desen iammer, is bereydt,
Ons een leuen in eewicheit,

1.  Tekst volgens Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, III, 16 (nr. 23).
2.  Tekst volgens 25 Psalmen Utenhove 1557.

Het gaat om een vrij letterlijke vertaling vanuit het Duits. Wat direct 
opvalt, is dat Utenhove een extra strofe biedt. Terwijl het lied van Luther 
na Jezus’ opstanding verdergaat met de strofe over de Heilige Geest, eindigt 
Utenhove zijn tweede strofe met Jezus’ begrafenis, om in een extra strofe 
Jezus’ opstanding, hemelvaart, zitten ter rechthand en wederkomst te 
behandelen. Wilde Luther blijkbaar geen integrale berijming van het Credo 
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geven, Utenhove lijkt iets te missen in zijn voorbeeld en vult dat aan met 
een extra strofe.156 Wellicht wil hij er een berijming van het Apostolicum 
van maken en zet hij er daarom ook ‘Symbolum Apostolorum’ boven. 
Mogelijk is er sprake van een gereformeerde toevoeging157 

De melodie die in 1557 bij het ‘Symbolum Apostolorum’ van Utenhove 
wordt afgedrukt, wijkt op onderdelen af van die in het Geystliche ge-
sangk Buchleyn uit 1524 of die in het Bonner Gesangbuch uit 1550.158 
De melismen in de eerste en de voorlaatste regel zijn wel gehandhaafd: 

156.  Zie Block/Stalmann, LEG 6/7, 65, waar Block stelt dat Luther ervoor kiest om de 
geloofsbelijdenis niet in twaalf artikelen, maar in drie strofen te gieten, naar de drie 
geloofsartikelen van zijn grote catechismus: schepping, verlossing en heiliging. Ook wordt op deze 
manier uitdrukking gegeven aan de drie-eenheid van God. Onduidelijk blijft waarom in de strofe 
over Jezus niet ook gesproken wordt over Diens hemelvaart en wederkomst. Het feit dat Luther het 
Nicenum-Constantinopolitanum en niet het Apostolicum als uitgangspunt nam, is evenmin een 
verklaring. Ook het Nicenum-Constantinopolitanum spreekt over hemelvaart en wederkomst.
157.  Kooiman, Luther’s kerklied, 155 spreekt van ‘een Gereformeerde toevoeging’. Volgens hem 
kon Luther, omdat hij een trinitatislied maakte, aan de verlossing niet meer ruimte besteden dan 
aan schepping en heiligmaking. ‘Utenhove nu vond dat te weinig en heeft aan het verlossend 
werk van Christus, in plaats van een, twee strophen gewijd, waardoor hij ook over hemelvaart 
en wederkomst kon spreken, wat Luther niet gedaan had.’ Volgens T. Brienen, De liturgie bij 
Johannes Calvijn, Kampen 1987, 222-223 werd vanouds het Nicenum-Constantinopolitanum in 
de liturgie gebruikt. Zwingli koos echter voor het Apostolicum, en Calvijn volgde hem hierin. Ik 
ga ervan uit dat de extra strofe niet in Utenhoves voorbeeld voorkwam. Het Bonner Gesangbuch 
van 1544, Utenhoves voorbeeld volgens Lenselink, is verloren gegaan. Het Bonner Gesangbuch 
1550 heeft ‘Wir glauben all’ in ieder geval met slechts drie strofen.
158.  Voor de versie in 1524 zie Zahn, Die Melodien, nr. 7971. In het Bonner Gesangbuch 1550 
staat het lied op 137-138. Het verschil tussen het Bonner Gesangbuch 1550 en Utenhove is direct al 
in de eerste regel te zien. Bij Utenhove zijn noot 6-8 lang, in het Bonner Gesangbuch 1550 is alleen 
noot 6 lang. In regel 6 begint Utenhove met twee lange noten, die in het Bonner Gesangbuch 1550 
kort zijn. Afgezien van het ritme is ook het melos niet identiek (bijvoorbeeld in de regels 3 en 4).

Afbeelding VI.7.1: Het Symbolum Apostolorum in 25 Psalmen Utenhove 1557.
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Als Dathenus in 1566 zijn psalmberijming op de markt brengt, is het 
lied van Utenhove bekend onder de Nederlandse gereformeerden.159 Niet 
alleen is het eveneens opgenomen in de edities van Utenhoves psalmboek 
die tussen 1561 en 1566 in Londen verschijnen, ook komt het voor in de 
anonieme uitgave met 38 psalmen van Utenhove die in 1566 in (waar-
schijnlijk) Delft verschijnt.160 Toch neemt Dathenus het gezang in 1566 
niet op in zijn psalmboek, waarschijnlijk omdat hij al zijn Symb heeft. Een 
paar jaar later duikt het lied van Utenhove echter toch op in Dathenus’ 
psalmboek, voor het eerst in 1569. Het gezang wordt aangeduid als ‘Dit is 
het gheloove door Jan Wtenhove overghesettet’ (GelUt).161 Nadat het lied 
in de periode tot 1578 in een aantal edities is opgenomen, krijgt het vanaf 
1578 een vaste plek in Dathenus’ psalmboek.162 De melodie die vanaf 
1569 bij het gezang wordt afgedrukt, wijkt echter sterk af van de versie 
die in Utenhoves psalmboek voorkomt. Zoals op de volgende pagina te 
zien is in Dathenus 1576a:

159.  Ook in lutherse liedboeken komt overigens een Nederlandse vertaling van Luthers lied 
voor, zoals in het Neder-Rijnse Geistlike leder Wesel 1554 en in Hantboecxken 1565. Het betreft 
hier echter andere vertalingen dan die van Utenhove, en zonder een extra strofe.
160.  De psalmen Davids 1566 (het zogenoemde ‘Londense boekje’). Zie Van der Knijff, ‘Lutherse 
liederen voor gereformeerde gelovigen’, 112. Het is het eerste lied na de psalmen. Het lied 
wordt niet alleen aangeduid als ‘Symbolum Apostolorum’ maar krijgt als toevoeging: ‘Dye xij. 
Articulen des Christen geloofs’. Voor de melodie wordt verwezen naar de ‘Ouerlantsche wijse’. In 
de Londense uitgave Psalmen Utenhove 1566 wijkt de melodie hier en daar af van de versie uit de 
25 Psalmen Utenhove 1557.
161.  Zie hoofdstuk III.1.2. In een editie van Dathenus 1567d die in Den Haag wordt bewaard is 
het lied (met bij alle strofen een melodie genoteerd) toegevoegd. Zie Lenselink, De Nederlandse 
psalmberijmingen, 508. De Nederlandse Liederenbank (Utenhove ArtDG1566, laatst 
geraadpleegd 11-12-2017) dateert deze uitgave in 1566, met een verwijzing naar FH. Daar (FH: 
Utenhove-Art c. 1566) is de datering echter onzeker. Vgl. TB nr. 330, waar geen datering wordt 
gegeven. 
162.  Zie de tabellen in hoofdstuk III.1.2 en III.2.2. In de Emder uitgave Dathenus 1574a staat 
een andere Nederlandstalige versie van Luthers lied, met drie strofen. Zie voor een weergave 
Luth, Daer wert, 72-73. Deze tekst vertoont veel overeenkomsten met ‘Dat düdesche Patrem’ in 
Geistlike leder Wesel 1554 (daar Blat XIIII). Kooiman, Luther’s kerklied, 155-156 wijst erop dat 
Utenhoves versie van Luthers lied ook in Duitse liedboeken wordt opgenomen, voor het eerst in 
een uitgave uit 1612 die in Düsseldorf verschijnt.
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Vergeleken met bovengenoemd voorbeeld uit 1557 is de melodie (met uit-
zondering van de slotnoot) teruggebracht naar twee notenwaarden, is het 
ritme aangepast, verloopt de melodie hier en daar anders en zijn de karak-
teristieke grote melismen in de eerste en voorlaatste regels verdwenen.163

Het lied van Utenhove met de melodieversie van Dathenus zal in de 
periode tot 1773 standaard in Dathenus’ psalmboek worden opgeno-
men.164 Het verdringt zelfs in de zeventiende eeuw vanaf ongeveer 1640 
regelmatig de andere geloofsbelijdenis in het psalmboek, het Symb. Een 
tendens die in de achttiende eeuw weer afneemt.165 De eeuwen door blijft 
de tekst van Utenhove vrijwel ongewijzigd.166 De melodie ondergaat ech-

163.  Het andere ritme is bijvoorbeeld in de regels 4, 8, 9 en 10 te zien. De melodie wijkt onder 
andere af in de regels 3, 4, 9 en 10. Kleine melismen zijn nog te vinden in de regels 1, 4, 7, 8, 9 
en 10. Vgl. Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 80, die de aanpassingen als verbeteringen beschouwt: ‘De 
woorden van Utenhove zijn trouw gevolgd; minder trouw daarentegen de melodie, maar tot hare 
verbetering, want de versierende notengangen, die de Londensche gemeente er bij zong, zijn hier 
als zoovele ontaardingen te recht weggelaten.’
164.  Zie de tabellen in hoofdstuk III.
165.  Zie de tabellen in paragraaf III.4.2, III.5.2 en III.6.2 voor edities waarin wél het GelUt maar 
niet het Symb is opgenomen.
166.  Ik vergeleek de tekst van Dathenus 1569a met die van Dathenus 1753c. De tekstuele 
aanpassingen zijn niet noemenswaardig. Vergelijk hoofdstuk IV.2.1, waar gemeld werd hoe hoe 
de particuliere synode van Zeeland in 1602 spreekt over het slot van strofe 2, waar de zinsnede 
over de ‘nederdaling ter helle’ wordt gemist. De voorgeschreven twee laatste regels (‘Aent cruys 
gestorven, geleyt int graf,/ ende gedaelt ter hellen af’) ben ik in de psalmboeken van Dathenus 

Afbeelding VI.7.2: Het GelUt in Dathenus 1576a.
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ter wel de nodige aanpassingen. In een editie uit 1753 is te zien dat het 
ritme hier en daar is gewijzigd, dat de melodie soms anders verloopt en 
dat de kleine melismen zijn weggewerkt.167

De commissie die in 1773 de Staatsberijming moet maken, bespreekt hoe 
ze om zal gaan met de beide geloofsbelijdenissen die in de drie bronbun-
dels voorhanden zijn.168 De korte wordt als eerste opgenomen. Het lied 
van Utenhove wordt aangeduid als de ‘tweede of grootere’ berijming van 
’t geloof. Met ‘eenpaarigheid’ wordt besloten deze versie uit het psalm-
boek van Voet te nemen.169 

Als de commissie in de 113e zitting op het gezang terugkomt, ontstaat 
er een discussie over de ‘dichtmaat’ die Voet heeft gebruikt in de twee 
laatste regels. Is het niet beter terug te gaan naar het rijmschema dat 

niet tegengekomen. Vgl. Fred van Lieburg, Een eiland na de Reformatie. Schouwen-Duiveland 
1572-1700, Amsterdam 2011, 144, die suggereert dat in Zeeland de nieuwe versie werd 
ingevoerd: ‘De originele lezing bleef alleen buiten de provincie gehandhaafd.’
167.  De melodie verloopt anders in onder andere de regels 1, 3 en 9. In de zeventiende eeuw is 
een tussenvariant van de melodie zichtbaar, bijvoorbeeld in Dathenus 1643a, waar de melodie in 
de regels 4, 7 en 9 nog drie kleine melismen heeft.
168.  Vgl. paragraaf VI.6. Ghysen heeft beide liederen, LDSP heeft alleen het Symb, Voet heeft 
alleen het GelUt.
169.  Verbaal 1773, 115v.; Handelingen 1773, 235. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 344.

Afbeelding VI.7.3: 
Het GelUt in 
Dathenus 1753c.
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‘oudtijds’ in Dordrecht en Duitsland werd gebruikt en dat beter met de 
melodie overeenkomt? De vergadering besluit echter te blijven bij ‘de 
maat’ die Voet heeft gebruikt.170 Verschillende commissieleden komen 
vervolgens met wijzigingsvoorstellen in de tekst van Voet. Niet alles 
wordt echter gehonoreerd. Zo blijft de eerste strofe van Voet helemaal 
intact. De tweede strofe wordt echter vrijwel helemaal nieuw. Hieronder 
de versie van Voet naast de nieuw ontstane berijming.171

Voet 1764 Staatsberijming 1773

De XII. ARTIKELEN des GELOOFS 

’k Geloof in God den Vader, die ’t heelal
Geschapen heeft, en houdt in wezen;
En dat Hy, om zyn ’s zoons wil, zal 
Myn Vader zyn, myn smert geneezen, 
My schenken al het nodig goedt, 
En ’t kwaad, dat my op aard ontmoet, 
Genadig doen ten besten keeren: 
Zyn almagt zal my steeds behoên: 
Dat wou Hy als myn Bondgod, zweeren; 
Dit wil Hy, als myn vader, doen.  

2. ’k Geloof ook in zyn’ eengeboornen Zoon, 
In Jesus Christus onzen Heere, 
Die ons Gods liefde spreidd’ ten toon: 
Hy is (Wien ’k als den Vader eere) 
Ontfangen van den heil’gen Geest, 
Der maagd Mariaas zoon geweest; 
En onder Pontius zyn lyden 
En kruisdood hebbend’ uitgestaan, 
Is Hy, na helschen angst en stryden, 
In ’t stille graf ter rust gegaan.

De tweede berijming van de Twaalf Artikelen 
des Geloofs.

1. ’k Geloof in God, den Vader, die ’t heelal
Geschapen heeft, en houdt in weezen;
En dat Hij, om zijns Zoons wil, zal
Mijn Vader zijn, mijn smert geneezen,
Mij schenken al het noodig goed,
En ’t kwaad, dat mij op aard ontmoet,
Genadig doen ten besten keeren:
Zijn almagt zal mij steeds behoên,
Dat wou Hij, als mijn Bondgod, zweeren;
Dit wil Hij, als mijn Vader, doen.

2. ’k Geloof daarbij in Jesus, onzen Heer, 
Des Vaders Zoon, zijn’ eengebooren’;
Dien ik gelijk den Vader eer,
Den Christus, van God uitverkooren,
Ontvangen van den Geest van God,
Mariaas Zoon, gehoond, bespot;
Die, in Pilatus tijd, door lijden
En kruisdood, heeft voor ons betaald;
Begraaven is, na angstig strijden,
En dus ter helle neêrgedaald.

170.  Handelingen 1773, 245: ‘Een voorstel werd gedaan, of dit geloof niet behoorde geschikt te 
worden naar dezelve maat, waar in het oudtijds geweest was, en die met de muziek scheen over 
een te komen.’ Vanwege ‘de daartegen ingebragte bedenkingen’ wordt echter besloten zich aan 
‘de maat’ van Voet te houden. Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 356: Bij de behandeling van 
dit gezang werd ‘eene bedenkinge’ geopperd ‘over de dichtmaat, welke van de oude zangwyze, 
te Dordrecht en in Duitschland gebruikelyk, eenigzins afwykt’. Uit Verbaal 1773, 118 blijkt dat 
het Van den Berg (Gelderland) is die deze vraag opwerpt. Het gaat met name om de voorlaatste 
regel. In Utenhoves lied hebben de 9e en 10e regel mannelijk rijm, bij Voet heeft de voorlaatste 
regel, die op regel 7 rijmt, vrouwelijk rijm. Daar ziet Van den Berg problemen. Hij lijkt de vijfde 
noot weer lang te willen hebben (een ‘kleine stilstand’ na de vijfde noot) en dan het slot van de 
regel (de negende noot) op de vijfde te laten rijmen. Overigens zegt Verbaal 1773 dat het lied niet 
alleen voorheen in Duitsland in het voorgestelde ‘oude metrum’ werd gezongen maar ook op dat 
moment nog in Dordrecht. Het is mij niet duidelijk op welke Dordtse traditie gedoeld wordt.
171.  Zie Verbaal 1773, 118; Handelingen 1773, 118. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 356 meldt 
als enige dat de veranderingen die hij, Folmer en Van den Berg bij de eerste strofe voorstelden 
werden afgekeurd. De tweede strofe werd daarentegen, volgens de suggesties van Van Spaan, 
Schutte, Hinlopen en Van den Berg, ‘bykans geheel vernieuwd’.
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3. Hy stondt weêr op, bekleed met majesteit,
Toen ’t derde licht rees uit de kimmen,
Om in het ryk der heerlykheid 
Ten derden Hemel op te klimmen; 
Daar Hy, in hoogst verheven stand, 
Ten troon zit aan Gods rechtehand; 
Van waar wy Hem ten oordeel wachten, 
Met Goddelyk bazuingeschal; 
Wanneer Hy allerlei geslachten,
’t Zy dood of leevend, richten zal.

4. ’k Geloof ook in den heilgen Geest’, die één 
Met Zoon en Vader is in wezen, 
’k Geloof een kerk, die algemeen; 
op aard door Christus uitgeleezen; 
En heilig is: waar kleen en groot 
Van ’t zelfde heil is deelgenoot:
Dat God de zonden wil vergeeven;
En dat myn vleesch weêr op zal staan; 
Om, wyl ik zal onsterflyk leeven, 
Den zaal’gen hemel in te gaan.

3. Hij stond weêr op, ons tot gerechtigheid,
Toen ’t derde licht rees uit de kimmen,
Om, nu bekleed met majesteit,
Ten derden hemel op te klimmen;
Daar Hij, in hoogstverheven stand,
Ten troon zit aan Gods rechtehand,
Vanwaar wij Hem ten oordeel wachten,
Met englen en bazuingeschal;
Wanneer Hij alle de geslachten,
’t Zij dood of leevend, richten zal.

4. ’k Geloof ook in den Heilgen Geest, die één
Met Zoon en Vader is in wezen:
’k Geloof één Kerk, die algemeen,
Die Christlijk, van God uitgeleezen,
En heilig is; daar klein en groot
Van ’t zelfde heil is deelgenoot;
Dat God mijn zonden wil vergeeven;
En dat mijn vleesch, weêr opgewekt,
Dan eeuwig, met mijn ziel, zal leeven,
Volzalig, heerlijk, onbevlekt.

In strofe 2 is de verleden tijd (‘Mariaas zoon geweest’, ‘spreidd’ ten toon’) 
weggewerkt. Ook is Christus nu niet meer Degene Die Gods liefde ten-
toonspreidde, maar ‘de Christus van God uitverkooren’. De kruisdood 
van Jezus heet nu een betaling. De ‘nederdaling ter helle’, die bij Voet 
vóór het ‘stille graf’ komt, wordt nu na de begrafenis genoemd en lijkt 
ermee samen te vallen (‘dus’). In strofe 3 zijn ‘het derde licht dat uit kim-
men rees’ en de ‘derde hemel’ gehandhaafd. In strofe 4 is het niet meer 
Christus Die de kerk heeft ‘uitgeleezen’, maar God. Het ‘vleesch’ zal niet 
opstaan maar wordt opgewekt. Het ‘onsterfelijk leven’ en de ‘zaal’ge 
hemel’ zijn weggelaten. Nu zullen ‘vleesch’ en ‘ziel’ samen eeuwig ‘vol-
zalig, heerlijk en onbevlekt’ leven. Vergeleken met het zestiende-eeuwse 
lied van Luther en de vertaling van Utenhove zijn de tekstuele verschillen 
groot. Echter, omdat de geloofsbelijdenis op de voet wordt gevolgd, staat 
de inhoud van het gezang in 1773 nog steeds dicht bij het origineel.172

Als vanaf 1773 de Staatsberijming met muziek wordt gedrukt, krijgt De 
tweede berijming van de XII. Artikelen des Geloofs (TBAG)173 de melodie 
zoals die in de tweede helft van de achttiende eeuw in Dathenus’ psalm-
boek bij het GelUt stond genoteerd.174 Op de volgende pagina de tweede 
strofe in een editie uit 1773:

172.  Vgl. Kooiman, Luther’s kerklied, 149, die vindt dat het lied van Luther door Voet en de 
Staatsberijmers zodanig veranderd werd, ‘dat velen haar niet meer aan Luther durven toeschrijven’.
173.  In de gedrukte versies is ‘Twaalf’ voortaan weergegeven met ‘XII.’.
174.  Zie de editie van Dathenus 1753c hierboven, die ik vergeleek met edities van de 
Staatsberijming met muziek uit 1773-1774.
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Wie de tekst op deze melodie zingt, merkt dat de verhouding woord-
toon op nogal wat plaatsen te wensen overlaat. Met name in de regels 
5 (‘Ontvangen van den Geest van God’), 6 (‘Mariaas Zoon, gehoond, 
bespot’) en 8 (‘En kruisdood, heeft voor ons betaald’) is dit euvel sterk 
aanwezig, ook als er, zoals destijds gebruikelijk was, isometrisch wordt 
gezongen.175 

VI.8 Bedezang voor de Predikatie 
De Bedezang voor de Predikatie (BvdP) gaat terug op Een kort Ghebedt 
voor de Predicatie (GvdP) van Utenhove, een lied dat voor het eerst in 
1557 wordt gepubliceerd.176 In dat jaar verschijnt in Emden een uitgave 
met 25 psalmen van Utenhove, een herdruk van de Londense uitgave 
uit 1552 of 1553.177 Aan het eind is nu een gezang toegevoegd, dat door 
drukker Gillis van der Erven op deze manier wordt aangekondigd:178 

175.  Ik wijs erop dat in moderne edities van de psalmberijming van 1773 op allerlei punten 
toevallige verhogingen in de melodie zijn aangebracht: in regel 1 (noot 9), regel 4 (noot 8), regel 5 
(noot 6), regel 7 (noot 2 en 8), regel 8 (noot 4) en regel 10 (noot 7). In de edities uit de achttiende 
eeuw die ik gezien heb, komt dit nergens voor.
176.  Zie ook wat er in paragraaf II.2.2.2 over dit gezang is gezegd.
177.  25 Psalmen Utenhove 1557.
178.  Zie 25 Psalmen Utenhove 1557. De tekst staat op fol. 66. Vgl. Luth, De 25, 26 en 11 

Afbeelding VI.7.4: Strofe 2 van de TBAG in 
Staatsberijming 1773d.
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NU VOLGHTER,
Een ander ghebedt tot Godt door den Autoor des seluen sangkboucks, namaels 
sangkswyse ghemaeckt (d’welck ghebruyckt wert in der Gemeynte voor de 
predikacie) ende is noeyt te vooren in desen sanckbouck gheweest, Mer is nu 
hier op noten (tot stichtinghe aller vromer Christenen) daer toe ghedaen, op 
dat so die de musyke konnen, den anderen die se niet konnen, te bet leerden 
end also een kort ghebedeken hadden, om God voor syne ghenade end hulpe 
(wan sy te samen kōmen) aen te roupen ende beghint aldus. O God. &c

Het gezang luidt als volgt:179

Utenhove 1557

[Een kurt ghebed voor de predicacy]

O God die du onse Vader bist
door Jesum Christ
Gheef dynen gheest ons allen ghemeyn
Die ons ter waerheyt leyde
Verhoor ons doch te deser stondt,
Open den mondt,
dynes Dienaers dat hy dyn wordt reyn,
ende vrymoedich verbreyde.
Daertoe O Heere ghenadichlick,
Open onse hert ende ooren
dat wy dat hooren vlyetelick
ende trauwelick bewaren
op dat wy moghen vruchtbaerlick
dynen loff altydt verklaren.

Het gaat om een zogenoemd vrij lied: een gezang dat niet teruggaat op 
een Bijbel- of belijdenistekst. De gemeente bidt om de Geest voor zichzelf 
en met name voor de predikant als hij de preek zal houden. Het lijkt hier 
te gaan om een liturgische innovatie. We kennen uit deze tijd wel het 
gegeven dat de predikant voorafgaand aan de preek een gebed uitspreekt, 
maar dat de gemeente zingend bidt voordat de predikant aan zijn preek 
begint, is een unieke situatie.180

Psalmen Utenhove, Inleiding, 21. Zie ook Lenselink, De Nederlandse Psalmberijmingen, 315.
179.  Het gezang heeft aanvankelijk in de verschillende uitgaven met psalmen van Utenhove nog geen 
titel. Vanaf 1561 wordt het in de Londense edities aangeduid als ‘Een kurt ghebed voor de predicacy’.
180.  Lenselink, De Nederlandse Psalmberijmingen, 316 zegt dat we bij dit gezang ‘naar alle 
waarschijnlijkheid te doen hebben met een liturgische innovatie van de Londense ouderling’. In 
De christlicke ordinancien 1554 van Micron, die in de Londense gemeente werd gebruikt, was wel 
sprake van een gebed voor de preek dat door de predikant werd uitgesproken. Een dergelijk gebed 
staat ook achter in het psalmboek van Dathenus uit 1566. Elementen daaruit (‘open de mond van 
uw dienaar (...) opdat hij Uw Woord rein en vrijmoedig zal verkondigen’) komen overigens overeen 
met het gezang van Utenhove. In Psalmen Utenhove 1566 maakt het ‘Ghebedt voor der predike’ 
deel uit van het ‘Formvlier kerckendienstes’, dat door de dienaar wordt uitgevoerd.
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Uit het intro in het psalmboek uit 1557, en ook uit de initialen ‘I.V.’ boven 
het lied, blijkt dat Utenhove de auteur is. Ook is er sprake van gebruik 
van het gezang ‘in der Gemeynte’. Blijkbaar is er eerst een versie zonder 
melodienotatie geweest; nu wordt het gezang echter met melodie aan-
geboden, zodat het beter aangeleerd kan worden. Wáár het lied in 1557 
gebruikt wordt (‘ghebruyckt wert’ kan tegenwoordige tijd zijn),181 is niet 
duidelijk. In ieder geval kent de Londense gemeente in 1566 het gebruik 
om, nadat de predikant een gebed voor de preek heeft uitgesproken, dit 
gezang te zingen.182

Het is de vraag hoe Utenhove aan zijn lied komt. Hebben we te maken 
met een eigen creatie van hem, of heeft hij gebruikgemaakt van een voor-
beeld? In het onderzoek is gewezen op een lied van Johannes Zwick dat al 
in een Konstanzer gezangboek uit 1533 gestaan moet hebben. Het betreft 
‘Ein Gsang vor anfang der kinder predig’, een lied dat ook in Straatsburg 
bekend was en in het Bonner Gesangbuch van 1550 stond. Met name in 
de eerste helft van de eerste strofe zien we vergelijkbare elementen als in 
het gebed voor de preek van Utenhove:183

Zwick ca. 1537 Utenhove 1557

Ein Gsang vor anfang der kinder predig

Herr Gott, din trüw mit gnaden leist
vnnd schick herab din heilgen geist,
der vns die warheit leere
Vnd geb verstand, gmüt, sinn vnd hertz,
das vns din wort nit sey ein schertz,
ja gantz zů dir bekeere.
(...)

[Een kurt ghebed voor de predicacy]

O God die du onse Vader bist
door Jesum Christ
Gheef dynen gheest ons allen ghemeyn
Die ons ter waerheyt leyde
Verhoor ons doch te deser stondt,
Open den mondt,
dynes Dienaers dat hy dyn wordt reyn,
ende vrymoedich verbreyde.
Daertoe O Heere ghenadichlick,
Open onse hert ende ooren
dat wy dat hooren vlyetelick
ende trauwelick bewaren
op dat wy moghen vruchtbaerlick
dynen loff altydt verklaren.

181.  Zo Lenselink, De Nederlandse Psalmberijmingen, 315-316.
182.  In Psalmen Utenhove 1566 zingt de gemeente aansluitend aan het ‘Ghebedt voor der 
predike’ Utenhoves gezang: ‘(...) ende singhen wt grond onses herten. O God die du onse. &c.’. 
Vgl. het begin van hoofdstuk IV. Vgl. Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen Utenhove, Inleiding, 22, 
waar Luth schrijft: ‘Liturgisch gebruik van dit gezang is echter voor Londen nooit aangetoond’, 
met een verwijzing naar De christlicke ordinancien 1554 van Micron. Luth noemt echter 
niet Psalmen Utenhove 1566, waarin het latere gebruik wel staat vermeld. Vgl. Lenselink, De 
Nederlandse Psalmberijmingen, 315-316, die dat evenmin doet.
183.  Lenselink, De Nederlandse Psalmberijmingen, 316; Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen 
Utenhove, Inleiding, 23-24. Zie voor de complete tekst van het tweestrofige lied, dat gezongen 
kan worden op de melodie van Psalm 68 uit het Geneefse psalmboek, Wackernagel, Das deutsche 
Kirchenlied, III, 604 (nr. 674).
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De overeenkomsten zijn echter te klein om van ontlening te kunnen 
spreken. Ook voor de melodie is tot op heden geen bron aan te wijzen, 
zodat we er rekening mee moeten houden dat deze melodie, mogelijk naar 
Duits voorbeeld, speciaal voor het gebed voor de preek van Utenhove is 
gecomponeerd.184

In het jaar dat Dathenus dit lied in zijn psalmboek opneemt, staat het 
ook in twee anonieme uitgaven met psalmen van Utenhove: het zoge-
noemde ‘Boskoopse boekje’ en het zogenoemde ‘Londense boekje’.185 
Beide uitgaven, bedoeld voor gereformeerden in de Nederlanden, zetten 
opvallend genoeg ‘Een cort Ghebedt voor die Predicatie’ helemaal voor 
aan de collectie, nog vóór de eerste psalm, terwijl de overige niet-psalmen 
achteraan komen. Het gezang wordt in beide uitgaven niet aangeduid als 
een lied van Utenhove en ook heeft het geen melodie(verwijzing). Een en 
ander suggereert bekendheid en populariteit bij de beoogde gebruikers 
van de bundeltjes.186

De versie die Dathenus in 1566 in zijn psalmboek opneemt, komt over-
een met de variant die staat in de Londense uitgave met Hondert psalmen 
van Utenhove uit 1561. Alleen heeft Dathenus ‘du’ en ‘dyn’ veranderd in 
‘ghy’ en ‘uw’.187 Op de volgende pagina de twee versies naast elkaar:

184.  Lenselink, De Nederlandse Psalmberijmingen, 317; Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen 
Utenhove, Inleiding, 25. De Nederlandse Liederenbank (laatst geraadpleegd 14-12-2017) legt de 
link met het lied ‘Ach Vater unser der du bist’ van Ambrosius Moibanus, met een verwijzing 
naar Zahn, Die Melodien, nr. 8486. Zahn noemt echter als oudste bron waarin deze melodie 
voorkomt een uitgave uit 1588. Nr. 8485 bij Zahn, met een bron van een melodie uit 1540, 
lijkt op de melodie bij Utenhove, maar heeft een ander melos. Nr. 8484 bij Zahn geeft de oudst 
bekende melodie die erop lijkt (Zwickau 1525), maar ook die wijkt behoorlijk af van het melos dat 
Utenhove gebruikt.
185.  De bundels Sommighe psalmen 1566 en De psalmen Davids 1566. Zie Van der Knijff, 
‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen’, 109, 126-127.
186.  De melodie wordt in 1565 ook al gebruikt in de bundel Ecclesiasticus van J. Fruytiers en in 
het lutherse Hantboecxken 1565. Zie hiervoor de Nederlandse Liederenbank (laatst geraadpleegd 
14-12-2017). Het gaat respectievelijk om de liederen CXIII en 161.
187.  In Sommighe psalmen 1566 en De psalmen Davids 1566 staat de variant met ghy/uw. De 
spelling in de drie versies verschilt hier en daar. Sommighe psalmen 1566 bevat in regel 6 een 
fout: ‘Opent v Mont’.
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Utenhove 1561 Dathenus 15661

Een kurt ghebed voor de predicacy

O God, die du onss vader bist,
Door Iesum Christ,
Gheef dynen Gheest ons all ghemeyn
Die ons ter waerheyd leyde.
Verhoor ons doch te deser stond,
Open den mond
Dyns dienaers, dat hy dyn word reyn
End vrymoedigh verbreyde.
Daertoe, o Heer ghenadelick
Open onsen herten ende ooren,
Dat wy dat hooren vlietelick,
End trauwelick bewaren:
Op dat wy moghen vruchtbaerlick,
Dyn lof altyd verklaren.

Een kort Ghebedt voor de Predicatie

O GODT, die onse vader bist,
Doer Iesum Christ,
Geeft uwen geest ons al gemeyn,
Die ons ter waerheit leyde,
Verhoort ons doch tot deser stond’,
Opent den mondt,
Vws dienaers dat hy v’ Woort reyn,
End vrymoedigh verbreyde,
Daer toe, O Heer, ghenaedighlick,
Opent ons hert’ end ooren,
Dat wy dat hooren vlietelick,
End trauwelick bewaeren,
Op dat wy moghen vruchtbaerlick,
V’ lof altydt verklaeren.

1.  Tekst volgens Dathenus 1566d.

De melodie van het lied, een D-dorische melodie in barvorm,188 komt in 
Utenhoves psalmboekjes in verschillende varianten voor. In het bundeltje 
uit 1557 is een ritmische notatie gebruikt met vier verschillende noten-
waarden.189 In de Hondert psalmen uit 1561 is de melodie echter isome-
trisch genoteerd.190 In de complete bundel die in 1566 in Londen verschijnt, 
is in principe de isometrische notatie gehanteerd, maar aan het eind van 
regel 3 duiken toch een paar korte noten op.191 Zie hieronder de verschillen.

188.  De veertienregelige melodie bestaat uit een zogenoemd Aufgesang (regel 1-8) en een 
Abgesang (regel 9-14). 
189.  Vgl. Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen Utenhove, Inleiding, 30: Utenhove gebruikt in deze 
bundel de notenwaarden semibreves, minimae, semi-minimae en (slot-)longa. 
190.  Hondert psalmen Utenhove 1561. Vgl. Luth, De 25, 26 en 11 Psalmen Utenhove, Inleiding, 34.
191.  Psalmen Utenhove 1566.

Afbeelding VI.8.1: Het gebed voor de preek van Utenhove in (v.l.n.r.) 25 Psalmen Utenhove 1557, 
Hondert psalmen Utenhove 1561 en Psalmen Utenhove 1566.
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Dathenus neemt in 1566 in zijn psalmboek de isometrische notatie uit 
1561 over:

Gedurende de zestiende eeuw zal deze isometrische versie in iedere 
gewone uitgave van Dathenus’ psalmen staan, zo bleek in hoofdstuk 
III. Rond 1650 komt daar verandering in: dan wordt de muziek van het 
gezang in Dathenus’ kerkboek weer ritmisch genoteerd, zij het dat het 
ritme afwijkt van dat in de oorspronkelijke psalmbundel van Utenhove 
uit 1551. De ritmische notatie zal standaard worden in de periode tussen 
1650 en 1773.192 

Het GvdP staat ook in de zeventiende en achttiende eeuw in iedere 
gewone uitgave van Dathenus’ psalmen. Het wordt de eeuwen door veel-
vuldig gebruikt tijdens de eredienst, zij het dat de populariteit van het 
gezang in de achttiende eeuw lijkt af te nemen, zo bleek in hoofdstuk IV. 
In de zeventiende eeuw is er in Duitstalige psalmboeken ook een verta-
ling van het lied te vinden.193

192.  Ik wijs erop dat het ritme niet altijd hetzelfde is. Een vergelijking van de melodie van het 
GvdP in Dathenus 1648d met die in Dathenus 1746a levert de nodige verschillen op. Het verschil 
zit bijvoorbeeld in regel 3 en 7: in 1648 is de eerste noot van die regels lang, terwijl die in 1746 
kort is. Ook in regel 9 is verschil: in 1746 zijn de laatste drie noten lang, in 1648 alleen de laatste.
193.  Lobwasser vertaalde het Geneefse Psalter in het Duits. De eerste uitgave, uit 1573, bevat 
alleen de TG en de LS in vertaling. Later worden in Lobwassers psalter echter ook gezangen van 
Duitse origine toegevoegd. In een editie die in 1645 in Leiden verschijnt staat, te midden van de 

Afbeelding VI.8.2: Het GvdP in Dathenus 1566b.
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In 1773, als de Staatsberijming wordt gemaakt, kan de commissie niet 
kiezen welke versie van het gebed voor de preek ze zal nemen: alleen in 
Ghysen is het gezang opgenomen.194 Deze had in 1686 overigens voor dit 
lied weer gebruikgemaakt van twee eerdere psalmberijmingen, met name 
die van Joannes Six van Chandelier.195 De afgevaardigden van Overijssel, 
Groningen en Drenthe nemen het lied van Ghysen ‘ter overzieninge 
en beschavinge’ mee. In de 114e zitting wordt de tekst vastgesteld.196 
Hieronder de versie van Ghysen naast die van 1773:

Ghysen 1686 Staatsberijming 1773

Beede-sang, Voor de Predicatie

O Heer, die, als ons heilig hooft,
Ons hebt belooft,
Met uwe teegenwoordigheid,
Ons by te zullen woonen,
Wanneer men, in uw naam vergaart,
Uw woord verklaart;
Sie ons nu t’saam daar toe bereid,
En kom uw geest vertoonen.
Heer, opent uwes dienaars mond,
Wil hem, en ons verlichten,
Op dat hy, uit uw heil-verbond,
Sich self, en ons kan stichten;
En elk, op uwe leer gegrond,
Sijn leeven recht mag richten.

Bedezang voor de Predikatie

O God! die onze Vader zijt,
Die t’aller tijd
Ons uwe tegenwoordigheid,
In Christus, wilt betoonen,
Wanneer men, in uw’ naam vergaêrd,
Uw Woord verklaart:
Zie ons nu saam daartoe bereid:
Uw Geest koom’ bij ons woonen;
Ontsluit des dienaars hart en mond;
Wil hem en ons verlichten,
Opdat hij, uit uw heilverbond,
Zich zelv’ en ons moog’ stichten,
En wij, op uwe leer gegrond,
Ons leven daar naar richten.

Met name het begin is aangepast. Terwijl Ghysen ‘ons heilig hooft’ 
aanspreekt, waarmee Christus als Hoofd van Zijn gemeente bedoeld zal 
zijn, bidt de Staatsberijming tot ‘onze Vader’, Die in Christus altijd Zijn 
‘tegenwoordigheid’ wil laten blijken. Vergeleken met Dathenus’ versie 
uit 1566 komt de Staatsberijming daarmee weer dichter bij het origineel. 
Andere elementen uit 1566, zoals het ‘openen van hart en oren’, het ‘vlij-

Duitse liederen, ‘Ein Gesang im anfang der predigten, zum vorgesang zu gebrauchen’. Het lied 
begint zo: ‘O Gott du unser vater bist/ Durch Jesum Christ/ Gib deinem Geist uns all gemein’. 
Het lijkt te gaan om een vertaling van Utenhoves lied. De melodie is genoteerd als in Dathenus 
1648d. Kooiman, Luther’s kerklied, 156 noemt een gezangboek dat in 1612 in Düsseldorf 
verscheen waarin het GvdP van Utenhove in het Duits voorkomt.
194.  Verbaal 1773, 116r.; Handelingen 1773, 237; Van Iperen, Kerkelyke historie, 348.
195.  Ghysen geeft per regel aan van wie hij de tekst heeft overgenomen. Deze bedezang heeft hij 
vrijwel helemaal letterlijk overgenomen uit het psalmboek van Joannes Six van Chandelier uit 
1674. Alleen de regels 9 en 10 komen (gedeeltelijk) uit het psalmboek van Jacobus Clercquius.
196.  Als de commissieleden uit Overijssel, Groningen en Drenthe tijdens de 113e zitting met 
hun bewerkte tekst terugkomen, is men nog niet tevreden. De aanspraak aan het begin wordt 
met name genoemd: die moet gericht worden ‘tot God den Vader’. In de 114e zitting wordt de 
tekst vastgesteld. Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, 357-360. Vgl. Verbaal 1773, 118v., 119r. In 
Handelingen 1773, 246 wordt gemeld dat de behandeling van de BvdP doorgeschoven is naar de 
volgende zitting, maar er wordt niet op teruggekomen. 
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tig horen en trouw bewaren’ van het Woord en het ‘vruchtbaar Gods lof 
altijd verklaren’, zijn verdwenen. Het gaat nu over het ‘verlichten van de 
dienaar en ons’, over het ‘stichten van zichzelf en ons uit het heilverbond’ 
en over het ‘richten van het leven naar het Woord, gegrond op de leer’.197

Als na 1773 de psalmboeken met muzieknotatie verschijnen, is de me-
lodie van de BvdP niet in alle uitgaven gelijk. In uitgaven uit 1775 en 
1776 worden, bijvoorbeeld in regel 2 en 3, toevallige verhogingen geno-
teerd, terwijl die in psalmboeken uit 1774 nog niet staan. Hieronder een 
voorbeeld uit 1776:

De melodie is ritmisch genoteerd, waarbij het ritme overeenkomt met dat 
in edities van Dathenus uit de achttiende eeuw.

VI.9 Morgenzang 
Binnen de collectie ‘Eenige Gezangen’ heeft de Morgenzang (MZ), in ver-
gelijking met de andere gezangen, een eigen en afwijkende achtergrond. 
Tot halverwege de zeventiende eeuw kent Dathenus’ psalmboek wel een 
‘Avond-Gebedt’ maar geen ‘Morgen-Gebedt’. Dat wordt blijkbaar als een 
gemis ervaren, want vanaf 1650 wordt in de psalmboeken wél een mor-

197.  Nota bene: deze terminologie komt al voor in de zeventiende-eeuwse versie van Ghysen. Ze 
kan dus niet als achttiende-eeuwse verlichtingstaal geduid worden.

Afbeelding VI.8.3: Het begin van de BvdP in 
Staatsberijming 1776a.
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genlied opgenomen. Dat gebeurt, voor zover ik heb kunnen nagaan, voor 
het eerst in een editie die in 1651 bij Cornelis de Leeuw in Amsterdam 
verschijnt.198 Tussen het GelUt en het GvdP staat als nummer VIII ‘Het 
Morgen Gebedt’ (MG). Het gaat om een lied van twee strofen, waarbij 
vermeld staat dat het gaat ‘Op de wijse van den IX. Psalm’: de vierregelige 
melodie waarop Psalm 9 gezongen wordt.199 De twee strofen luiden zo:

Het Morgen Gebedt

1. O Heerlijck en bestandigh Licht!
O Sonne van ons swack gesicht!
O Schepper van dees groote Ronde!
Wy dancken U uyt ’s herten gronde.

2. Wy dancken u dat dese Nacht
Met rust en vree is over-bracht:
Ghy wilt voortaen u Engel senden,
En alle quaden van ons wenden.

Nergens is in de psalmboeken van Dathenus ook maar een aanwijzing te 
vinden waar dit lied vandaan komt en ook in de literatuur heeft tot nog 
toe niemand de herkomst ervan beschreven.

Een speurtocht in contemporaine liedbundels werpt nieuw licht op de 
zaak. Het blijkt te gaan om de laatste twee strofen van een lied van negen 
strofen, dat wordt aangeduid als ‘Morgen-ghesangh, of Heerlijckheyd 
Van de wonderen Gods, tot vernietinghe van des Menschen Wijsheydt’. 
In het lied wordt het begin van de dag bezongen: de zon komt op, alles in 
de schepping komt weer tot leven, de mens bewondert de schoonheid van 
de natuur en roept uit dat niemand dit boek der natuur kan doorgronden. 
De mens spreekt zichzelf toe: Sta stil en probeer niet in Gods diepe wet-
ten binnen te treden, want dat is onmogelijk. Dan gaat het lied (strofe 8) 
over in een lofprijzing gericht aan God, Die als een ‘Heerlijck en bestan-
digh Licht’ wordt aangeduid. De dank wordt gebracht voor de afgelopen 
nacht, en het gebed klinkt of God Zijn engel wil sturen om alle kwaad te 
weren. Hiernaast de tekst van het complete lied.

198.  Dathenus 1651b. Zie paragraaf III.5.2.
199.  Zie voor de melodie van Psalm 9 Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 14, nr. 9b. De melodie 
staat voor het eerst in het Geneefse psalmboek van 1542.
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Morgen-ghesangh, of Heerlijckheyd 
Van de wonderen Gods, tot vernietinghe van 
des Menschen Wijsheydt,
Stem vanden 9 Psalm: Heer ick wil u uyt ’s 
herten, &c,

Het vrolijck licht steeckt op sijn hoofd,
Dat door de nacht soo was verdooft,
En spreyt uyt sijn vergulde stralen:
En ciert de bergen en de dalen.

Al wat sich totte rust begeeft,
Nu weder een nieuw leven heeft,
En rijst soo frisch en jeughdigh henen,
Om dat de dagh hen is verschenen.

De Dierkens en ‘t Gevogelt mee,
Die queelen soet, elck leeft in vree:
De bloemkens staen met open ooghen,
En doen des Heeren lof vertooghen.

De Mensch verwondert, sieter aen
De Wereld, Hemel, Son en Maen,
En roept! wie kan u Scheppers wercken,
En syne wondren recht bemercken?

Jae als hy wil sich self doorsien,
O Wereldts wijsheydt gaet vry vlien?
Want geen verstant, of menschen reden,
Derf hier in ‘t ondersoecken treden.

Want onse Godt is sulck een Godt,
Die met des Werelds wijsheydt spot,
En leert haer door de stomme Boecken,
Dat sijn werck niet is t’ondersoecken. 

Verwondert en gelooft alleen,
Wilt stille staen, en geensins treen
In ‘t Vyerschaer van Gods diepe Wetten,
Waer in u wijsheydt moet verpletten.

O Heerlijck en bestandigh Licht:
O Sonne van ons swack gesicht!
O Schepper van dees groote Ronde!
Wy dancken u uyt ‘s herten gronde.

Wy dancken u dat dese Nacht,
Met rust en vree is over-bracht:
Ghy wilt voortaen u Engel senden,
En alle quaden van ons wenden.

Het lied staat, zonder melodie, in de uitgave Bellerophon, Of Lust tot 
Wijsheyd, die in 1638 in Amsterdam door Nicolaes van Ravensteyn 
wordt gedrukt.200 Achter deze embleem- en liedbundel gaat de figuur van 
de Amsterdamse uitgever Dirck Pietersz. Pers (1581-1659) schuil.201 De 
eerste editie van deze populaire embleembundel verschijnt in 1614 en 
bevat 32 ‘Sinne-beelden’ en één lied. Gedurende de zeventiende eeuw 
wordt de uitgave ten minste twaalf keer herdrukt, waarbij Pers ook 
nieuwe ‘stichtige en vermaeklijke Liedekens en Dichten’ toevoegt.202 In 
de Amsterdamse uitgave uit 1638 is bovengenoemd ‘Morgen-ghesangh’ 

200.  Bellerophon 1638.
201.  Over Dirck Pietersz. Pers zie J.E. Verlaan en E.K. Grootes, Suyp-Stad of Dronckaerts Leven 
1628, Inleiding, 14-23. De uit Emden afkomstige Pers neemt in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw in de Amsterdamse wereld van drukkers, uitgevers en boekverkopers een belangrijke plaats 
in. De eerste publicatie die hij in 1607 uitbrengt, is de anonieme uitgave Verbeterden nieuwen 
Lusthof.
202.  Zie J. Landwehr, Emblem books in the Low Countries, 1554-1949. A bibliography, Utrecht 
1970, nrs. 480-491 voor de verschillende edities van de Bellerophon. In de eerste uitgave (Den 
Haag KB, KW 3 A 6) is, naast de 32 ‘Sinne-beelden’, alleen het lied ‘Chorus Seneca in Thyeste’ 
opgenomen, dat gezongen moet worden op de melodie van Psalm 24. Wanneer de eerste met 
liederen uitgebreide uitgave precies is verschenen, is niet duidelijk. Er is een editie bewaard 
gebleven zonder jaar van uitgave waarin de uitbreiding met liederen al aanwezig is. Deze editie 
wordt door Höweler/Matter (FH: Pers-B 1629→40) tussen 1629 en 1640 gedateerd. De eerste 
beschikbare gedateerde uitgave is die van 1638, die ik als brontekst gebruik.
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opgenomen.203 De liederen in deze bundel zijn door Pers zelf gedicht, zo 
blijkt uit de voorrede die de uitgever richt aan Jacob Cats. Pers heeft zich 
tot het dichten gezet om de jeugd, die zich anders met onkuise liedjes 
bezighoudt, iets goeds in handen te geven. 

Klaarblijkelijk krijgt een aantal liederen van Pers snel breder bekend-
heid, want al in 1645 komt onder andere het ‘Morgen-ghesangh’ voor 
in een verzamelbundeltje voor de jeugd dat onder de titel Geestelick 
Vreugde-Beeckje bij Joost Broersz. in Amsterdam verschijnt.204 Een paar 
jaar later treffen we de twee laatste twee strofen van Pers’ ‘Morgen-
ghesangh’ als ‘Het Morgen Gebedt’ aan in het psalmboek van Dathenus. 
Zoals gezegd, gebeurt dat voor het eerst in een uitgave die in 1651 bij 
Cornelis de Leeuw in Amsterdam uitkomt. Waarschijnlijk moet deze uit-
gever-componist verantwoordelijk worden gehouden voor de toevoeging; 
iets wat we ook voor het EigDav concludeerden.205 Nergens wordt echter 
in het psalmboek van Dathenus de uitbreiding van het aantal gezangen 
verantwoord. Ook wordt de herkomst van het nieuwe lied niet vermeld. 
Hoe De Leeuw aan het lied gekomen is, is niet met zekerheid te zeg-
gen, maar het ligt voor de hand dat hij in 1651 weet wie de auteur is. 
Hij zal Pers en diens uitgaven hebben gekend vanuit het Amsterdamse 
circuit van drukkers en uitgevers. Waarom De Leeuw ervoor kiest al-
leen de laatste twee strofen van Pers’ lied over te nemen, is ook niet dui-
delijk. Mogelijk heeft hij, in aansluiting bij het ‘Avond-Gebed’ dat al in 
Dathenus’ bundel stond, alleen de strofen gekozen die bij wijze van gebed 
God rechtstreeks aanspreken. Voor zo’n gebed komen alleen de laatste 
twee strofen in aanmerking.

Feit is dat in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw dit MG tot 
het vaste bestanddeel van de gezangen in Dathenus’ bundel gaat behoren. 
Aanvankelijk neemt slechts een enkele drukker het op. Vanaf 1675 komt 
het MG echter al veel regelmatiger voor. En in de achttiende eeuw wordt 
het tamelijk standaard om het lied op te nemen.206

Als de Staatsberijmers in 1773 werken aan de nieuwe psalmberijming, 
stuiten ze bij het MG op een probleem. Het is een van de liederen die 

203.  In deze uitgave begint op pagina 30 de afdeling ‘Hemels-Triumph, Of Heylige Dichten: 
Ter Eeren De Geboorte Jesu Christi, en andere oeffeninghen der Godsaligheydt’. Na liederen 
over Kerst, Nieuwjaar, Pasen, Pinksteren en ‘Goddelijcke Vreughde’ staat op de pagina 43-44 
het ‘Morgen-ghesangh’. Het lied wordt gevolgd door een groot aantal zeer diverse liederen. De 
bundel wordt door Verlaan en Grootes, Suyp-Stad of Dronckaerts Leven 1628, Inleiding, 19 
getypeerd als ‘een bundel van moralistisch-bijbelse inhoud’.
204.  Geestelick vreugde-beeckje 1645. Ook Pers’ ‘Avondt-Gesangh’, dat in Bellerophon 1638 op 
het ‘Morgen-ghesangh’ volgt, is in dit boekje opgenomen.
205.  Zie paragraaf III.5.2.
206.  Zie de tabellen in de paragrafen III.5.2 en III.6.2.
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alleen uit de bundel van Ghysen overgenomen kunnen worden, maar 
Ghysen heeft een heel andere morgenzang dan het lied uit Dathenus’ 
psalmboek. De ‘Morgen-sang’ bij Ghysen is een lied van zeven strofen op 
de melodie van Psalm 100.207 

Dat lied was overigens geen eigen creatie: Ghysen heeft het in 1686 
in z’n geheel overgenomen uit de bundel Davids psalmen (1674) van 
Joannes Six van Chandelier.208 Waarom deze Amsterdamse dichter in 
1674 een morgenlied op de melodie van Psalm 100 opneemt, is niet dui-
delijk. Zijn overige elf gezangen zijn wel herberijmingen van de liederen 
zoals die op dat moment in Dathenus staan.209 Mogelijk kent Six van 
Chandelier het MG uit Dathenus’ psalmboek (nog) niet of kan hij niet uit 
de voeten met de twee korte strofen op de melodie van Psalm 9. Het kan 
ook zijn dat hij wil aansluiten bij zijn ‘Aavondsang’, dat evenveel strofen 
telt en dat hij eveneens op de melodie van Psalm 100 laat zingen.210 

Of Six van Chandelier voor zijn ‘Morgensang’ een voorbeeld heeft ge-
had, is niet bekend. Het lijkt erop dat hij zelfstandig een morgenlied heeft 
gemaakt.211 Daarbij heeft hij vrijwel zeker het prozagebed gebruikt dat 
achter in elke uitgave van Dathenus’ psalmen bij de christelijke gebeden 
is opgenomen. Als we Six van Chandeliers lied zetten naast het ‘Morgen 
Gebedt’ zoals dat in zijn tijd achter in Dathenus’ psalmboek staat, blijkt 
dat hij in feite een vrije berijming geeft van dit prozagebed.212

207.  Zie Verbaal 1773, 163: ‘Dat het morgen gebed sub nr. 8 berijmd is in 2 versen, waar van 
ghijzen er 7 gemaakt heeft.’ De melodie van Psalm 100 in het Geneefse Psalter is dezelfde als 
die van Psalm 131 en 142. De melodie komt in 1551 als eerste voor bij Psalm 131, in de bundel 
Pseaumes octantetrois 1551. In 1562 krijgen ook de Psalmen 100 en 142 deze melodie. Zie 
Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 92 (nr. 100a), 119 (nr. 131a) en 127 (nr. 142b). In de bundel 
uit 1551 zijn de nieuwe melodieën waarschijnlijk van de hand van Louis Bourgeois, zodat deze 
waarschijnlijk de componist is van de melodie van Psalm 131. Zie Francis A. Johns, Pseaumes 
octantetrois 1551, Inleiding, 7. 
208.  Psalmen Six van Chandelier 1674.
209.  Zie paragraaf IV.3.2.
210.  Bij zijn ‘Aavondsang’ schrijft Six van Chandelier voor: ‘Op de volgende wyse, ofte op die 
van den 100 psalm’, een formulering die ook in Dathenus’ psalmboek gebruikelijk is. Hij drukt 
echter vervolgens niet de gebruikelijke melodie van de Hymne af, maar de melodie van Psalm 
100. Nergens in zijn psalmboek verantwoordt de dichter zijn keuze met betrekking tot het 
morgenlied.
211.  In geen andere bundel van vóór 1674 heb ik een morgenlied kunnen vinden met deze vorm 
en op de melodie van Psalm 100. Een zoektocht in de Nederlandse Liederenbank in de periode tot 
1674 leverde niets op. In de Huys-gesangen van Franciscus Ridderus uit 1658 staat een ‘Morgen-
Gesang. Op De vierde dagh over De Scheppinge’ op de melodie van Psalm 100. Het betreft echter 
een lied van vijf strofen dat qua inhoud een geheel andere strekking heeft. In de doopsgezinde 
uitgave Dathenus 1652a staat eveneens een ‘Morgens-Gebedt-Liedt’ op de melodie van Psalm 
100. Het gaat om een lied van vier strofen, dat qua inhoud evenmin overeenkomt met het lied 
van Six van Chandelier.
212.  Ik wijs erop dat het prozagebed in Dathenus 1566d na het ‘Onse Vader’ nog een zinsnede 
heeft over het leven naar Gods geboden. In de tweede helft van de zeventiende eeuw is die frase 
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Het Morgen Gebedt 16721 Morgensang 1674

O Barmhertige Vader, wy dancken u, dat ghy desen nacht 
soo getrouwelick voor ons gewaeckt hebt, 

ende bidden u, dat ghy ons wilt stercken met uwen 
Heyligen Geest, die ons voortaen geleyde, dat wy desen 
dagh, mitsgaders alle de dagen onses levens mogen 
besteden tot alle gerechtigheydt ende heyligheydt, 

ende wat wy in handen nemen, dat onse oogen altijdt 
sien om uw’ eere te verbreyden, alsoo dat wy alle den 
voorspoet onses voornemens van uwe milde handt alleen 
verwachten. 

Ende op dat wy sulcke genade van u verkrijgen: wilt ons 
(na uwe beloftenisse) vergeven alle onse sonden, door dat 
heyligh lijden ende bloedtvergieten onses Heeren ende 
Salighmakers Jesu Christi, want sy zijn ons van herten 
leet. 

Verlicht oock onse herten, op dat wy alle wercken der 
duysternisse afgeleyt hebbende, als kinderen des lichts in 
een nieuw leven mogen wandelen in alle Godtsaligheydt. 

Geeft oock uwen zegen tot de verkondinge uwes 
Godtlicken woordts. Verstoort alle wercken des duyvels. 
Sterckt alle Kercken-Dienaers, ende Overheden uwes 
volcks. 

Troost alle vervolghde ende benaude herten, door Jesum 
Christum uwen lieven Sone, welcke ons belooft heeft, 
dat ghy ons alles wat wy in sijnen naem bidden, sekerlick 
geven sult, 

ende daerom ons alsoo heeft heeten bidden:  
Onse Vader, &c.

1. O God, die voor ons hebt gewaakt,
En door uw dag ons weer vermaakt,
Heb dank voor uw getrouwe wacht,
In deesen lesten naaren nacht.

2. Ons moede lyf is uitgerust,
Ontvonk nu onsen geest met lust
Tot ons beroep, en noodig werk,
En maak door uwen Geest ons sterk.

3. Al watwe nu ter handen slaan,
Zy tot uw lof, en prys voldaan,
Op dat uw seegen, al den dag,
Met goed geluk ons kroonen mag.

4. Maar, Heer, op dat dit seeker gaa,
Zo sie ons aan in uw genaa,
En scheld ons al ons misdoen quyt,
Dewyl het ons van harten spyt.

5. Verlicht ons hart, dat duister is,
Op dat, als ’t werk der duisternis
Daar in te niete was gedaan,
Wy in uw klaare weegen gaan.

6. Send ook veel seegens tot uw woord,
En maak des duivels werk verstoort,
Sterk kerkendienaars, en den Raad,
Waar door uw volk, en kerk bestaat.

7. Troost ieder, die in nood, of stryd,
Tot u om hulpe sucht, of kryt.
Verhoor ons doch, en zulx ter eer
Van uwen heilsoon, onsen Heer.

1.  Geciteerd volgens Dathenus 1672a.

Zoals gezegd, neemt Ghysen in 1686 het lied van Six van Chandelier in 
z’n geheel over. De Staatscommissie wordt in 1773 dus in feite met de 
‘Morgensang’ van Six van Chandelier geconfronteerd. Bij de start van de 
werkzaamheden in januari 1773 signaleert de commissie wel, zoals we 
zagen, dat Ghysen een morgenlied met zeven strofen heeft,213 maar het is 
niet bekend of ze lang stilstaat bij de vraag of het wenselijk is dat er op deze 

echter verdwenen. Vgl. Anje de Heer, ‘Morgenzang. De ontwikkeling van de Eenige Gezangen 
van 1539 tot 1773’, K&M 58/5 (2009) 10-12, daar 11, die het prozagebed uit 1566 afdrukt en 
daarbij constateert dat Six van Chandelier de frase over het leven naar Gods geboden niet 
meeneemt.
213.  Zie paragraaf V.1.1.
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manier een ander morgengebed het psalmboek binnenkomt. Feit is dat in 
de 111e zitting de ‘Morgen-sang’, samen met een paar andere gezangen, 
wordt toebedeeld aan de afgevaardigden van Overijssel, Groningen en 
Drenthe.214 In de 113e zitting komt het morgenlied opnieuw ter sprake, 
waarbij het gezang, vergeleken met de versie van Ghysen, uiteindelijk 
‘bykans geheel nieuw’ wordt.215 Hieronder staan beide teksten naast 
elkaar.

Ghysen 1686 Staatsberijming 1773

Morgen-sang
Op de wyse van 100 Psalm.

O God, die voor ons hebt gewaakt,
En door uw dag ons weer vermaakt,
Heb dank voor uw getrouwe wacht,
In deesen lesten naaren nacht.

2. Ons moede lijf is uit-gerust;
Ontfonk nu onsen geest met lust
Tot ons beroep, en noodig werk,
En maak door uwen geest ons sterk.

3. Al wat wy nu ter handen slaan,
Zy tot uw lof, en prijs vol-daan,
Op dat uw seegen, al den dag,
Met goed geluk ons kroonen mag.

4. Maar, Heer, op dat dit seeker gaa,
Zo sie ons aan in uw genaa,
En scheld ons al ons misdoen quijt,
Dewijl het ons van herten spijt.

5. Verlicht ons hert, dat duister is,
Op dat, als ’t werk der duisternis
Daar in te niete was gedaan,
Wy in uw klaare weegen gaan.

6. Send ook veel seegens tot uw woord,
En maak des duivels werk verstoort;
Sterk kerken-dienaars, en den raad,
Waar door uw volk, en kerk bestaat.

7 Troost ieder, die in nood, of strijd,
Tot u om hulpe sucht, of krijt.
Verhoor ons doch, en zulks ter eer
Van uwen heil-soon, onsen Heer.

Morgenzang 

1. Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
Voor uwe hoed’, en trouwe wacht,
Ons weêr betoond in dezen nacht.

2. Verleen ons, na genooten rust, 
Op nieuw gezondheid, kracht en lust; 
Daar ’t lichaam, door den slaap verkwikt, 
Zich weder tot den arbeid schikt.

3. Dat wij ons ampt en pligt, o Heer!
Getrouw verrichten, tot uw eer; 
Dat uwe gunst ons werk bekroon’;
Uw Geest ons leid’, en in ons woon’.

4. Zie op ons neder in genaê, 
Opdat ons werk voorspoedig gaa; 
En scheld ons alle misdaên kwijt, 
O Heer! die vol ontferming zijt.

5. Verlicht ons hart, dat duister is;
Wil ons, naar uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwaade paên,
En ijvrig in uw wegen gaan.

6. Schenk uwen zegen bij uw woord;
Het rijk des satans word’ verstoord;
Sterk leeraars, sterk onz’ overheid,
In ’t werk door U hun opgeleid.

7. Troost allen, die, in nood en smart,
Tot U verheffen ’t angstig hart;
Maak ons in tegenspoeden stil:
Hoor ons, o God! om Jesus wil.

214.  Verbaal 1773, 116r.; Handelingen 1773, 237; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 348. 
215.  Zo Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 358-359; vgl. Verbaal 1773, 118v.-119r.; Handelingen 
1773, 246-247.
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Hoewel het inhoudelijk in iedere strofe nog over hetzelfde gaat, zijn 
inderdaad de verschillen groot. Zinsneden als ‘deesen lesten naaren 
nacht’ (strofe 1), ‘Ontfonk nu onsen geest met lust’ (strofe 2) en ‘Dewijl 
het ons van herten spijt’ (strofe 4) moesten plaatsmaken voor nettere 
bewoordingen. Een aantal typisch achttiende-eeuwse verlichtingstermen 
en -ideeën wordt in 1773 juist toegevoegd: ‘Beschikker van ons deel en 
lot’ (strofe 1), ‘ampt en pligt’ (strofe 3), ‘Doen vlieden alle kwaade paên,/ 
En ijvrig in uw wegen gaan’ (strofe 5) en ‘Maak ons in tegenspoeden stil’ 
(strofe 7). Wie dacht dat in strofe 6 voor predikanten en kerkenraadsle-
den wordt gebeden, weet nu dat bedoeld is te bidden voor predikanten en 
de (wereldlijke) overheid. 

Als in 1773 het nieuwe psalmboek in druk verschijnt, wordt in de 
tekst edities opvallend genoeg bij de MZ niet vermeld op welke melodie 
het gezang gezongen moet worden. Blijkbaar spreekt dat voor zich. In 
de uitgaven met muziek die vanaf 1773 verschijnen wordt niet alleen de 
melodie van Psalm 100 afgedrukt, ook wordt een extra aanwijzing toege-
voegd: ‘Stem: Psalm 100’.

Op deze manier komt in feite een heel nieuw lied de collectie ‘Eenige 
Gezangen’ binnen, een lied dat in het psalmboek van Dathenus geen voor-
loper heeft. Inhoudelijk kan het nieuwe gezang als een verrijking wor-
den gezien. De MZ is, veel meer dan het tweestrofige MG in Dathenus’ 
psalmboek, een volwaardig morgenlied, waarin alle aspecten van het da-
gelijks leven (slaap, ochtend, werk, maatschappij, vergeving en troost) 
aan bod komen. Het feit dat deze berijming teruggaat op een tekst die als 
christelijk gebed sinds de Reformatietijd in de kerkboeken staat, geeft het 
nieuwe lied toch een traditioneel karakter.

VI.10 Bedezang voor het Eeten 
Voor de oorsprong van de Bedezang voor het Eeten (BvhE) moeten we, 
net als voor die van de Dankzang na het Eeten (DnhE),216 terug naar de 
zestiende eeuw. Zoals in hoofdstuk III bleek, komt vanaf 1567 in het 
psalmboek van Dathenus het volgende Ghebedt voor den Eten (GvdE) 
voor:217 

216.  De beide maaltijdliederen komen in de Nederlandse situatie altijd samen voor. Omdat het 
qua herkomst om twee verschillende liederen gaat én omdat ze in 1773 apart behandeld worden, 
kies ik ervoor ze afzonderlijk te beschrijven. Bij de DnhE kan voor een deel worden verwezen 
naar wat hier over de BvhE is gezegd.
217.  Zie paragraaf III.1.2.
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Dathenus 15671

Een Ghebedt voor den Eten. 
Verduytscht door P.H.

Uader almachtich wijs en goet,
Die regiert al v creatueren,
T’onsen seghen v handt op doet,
End spijst soberlijck t’deser uren,
Ons, end al die uwen naem vuren,
Maer onse Sielen voed doch meest,
Met v Woort dat eeuwich sal duren,
Op dat v recht dien’ onsen Geest.
Amen.

Eet end drinct heuchlijck maer ghedenckt,
Dat het v God wt liefden schenckt.

1.  Tekst volgens Dathenus 1567a.

Als het gaat om de herkomst van de tekst, is altijd gesteld dat we 
daarover in het duister tasten.218 Weliswaar circuleert er vanaf 1543 
in het Franstalige gebied een ‘Prière devant le repas’ van de hand van 
Clément Marot. Dat wordt aanvankelijk in de verschillende edities van 
het Geneefse Psalter als gebedstekst opgenomen, maar het krijgt vanaf 
1549 regelmatig een melodie.219 In het Nederlands taalgebied is dit gebed 
bekend, omdat Lucas de Heere in 1565 in zijn psalmboek een vertaling 
ervan opneemt.220 Het GvdE in Dathenus’ psalmboek lijkt echter niet op 
de tekst van Marot terug te gaan.

Nu staat vanaf de eerste editie van Dathenus’ psalmen waarin dit ge-
bedslied wordt afgedrukt de vermelding erbij dat het ‘verduytscht’ is door 
‘P.H.’. Het gaat dus wel om een vertaling in het Nederlands. Wie met 
P.H. wordt bedoeld, is echter nergens aangegeven. In het verleden is wel 
gesuggereerd dat het om de Leidse predikant Petrus Hackius (overleden 
1596) zou gaan, maar er is in de biografie van Hackius geen aanleiding 
om in die richting te denken.221 

218.  Zo Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 82 en Luth, Daer wert, 47. 
219.  Zie Wursten, Clément Marot and religion, 68-70. Vgl. Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 
138, nr. 203 voor twee melodieën waarop deze tekst van Marot in de Franse psalmboeken staat. 
De tekst van het lied luidt: ‘O Souverain pasteur et maistre,/ Regarde ce troupeau petit/ Et de tes 
biens souffre le paistre/ Sans desordonné appetit,/ Nourrissant petit à petit/ A ce jour dhuy ta 
creature/ Par celuy qui pour nous vestit/ Un corps subject à nourriture’.
220.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 465-466.
221.  Zo P. Biesterveld, Het gereformeerde kerkboek, z.pl. 1903, 48. Vgl. L.M.P. Scholten, ‘Gezangen’, 
DWS, 15 oktober 1992, 51. Deze suggestie lijkt te zijn ingegeven door het feit dat Hackius vanaf 1581 
een aantal Biblia-uitgaven verzorgt waarin hij wordt aangeduid met zijn initialen: P.H. Er is in de 
biografie van Hackius echter geen enkele reden om te veronderstellen dat hij in 1567 actief zou zijn 
geweest als vertaler van liederen. Zie NNBW, 6, 661-662 (A.A. van Schelven).
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We komen verder als we het Haarlemse catechetische boekje uit 1590, dat 
we in hoofdstuk IV tegenkwamen en dat ook bij de LM ter sprake kwam, 
erbij betrekken.222 In dit tweetalige boekje staan, volgens de titelpagina 
van de afdeling liederen, Franse teksten van Marot en P. Heyns naast 
Nederlandse teksten van Dathenus en Marnix van Sint-Aldegonde. Ook 
het GvdE van Dathenus staat afgedrukt naast een Franse pendant.223 Ik zet 
hieronder de Franse tekst uit 1590 naast de Nederlandse tekst uit 1567: 

Catechisme 1590 Dathenus 15671

Priere devant le repas 

Nostre bon Pere tout-puissant
Qui gouvernes ta creature,
Ouvre ta main nous benissant,
Pour sobrement prendre pasture:
Donne nous par ton Escriture
Que noz esprits soyent nourris,
Et tes biens donnez par ta cure,
Aussi de toy soyent benis.

Mangez, buvez, recognoissans
Que tous biens sont de Dieu venans.

Een Ghebedt voor den Eten. 
Verduytscht door P.H.

Uader almachtich wijs en goet,
Die regiert al v creatueren,
T’onsen seghen v handt op doet,
End spijst soberlijck t’deser uren,
Ons, end al die uwen naem vuren,
Maer onse Sielen voed doch meest,
Met v Woort dat eeuwich sal duren,
Op dat v recht dien’ onsen Geest.
Amen.

Eet end drinct heuchlijck maer ghedenckt,
Dat het v God wt liefden schenckt.

1.  Tekst volgens Dathenus 1567a.

Het gaat hier inderdaad om een Frans origineel van het gebed dat in 1590 
al bijna 25 jaar in Dathenus’ psalmbundel voorkomt. In hoofdstuk IV heb 
ik gesteld dat P. Heyns hoogstwaarschijnlijk de Vlaamse schoolmeester 
Peeter Heyns (1537-1598) is, die tot 1585 in Antwerpen woont. Kan het 
zijn dat deze ‘P.H.’ in 1590 zijn eigen vertaling van het Franse gebed voor 
het eten uit 1567 naast het Franse origineel zet?224

We komen nog een stap verder als we op zoek gaan naar de herkomst 
van het Franse gebedslied met de beginregel ‘Nostre bon Pere tout-puis-
sant’. Het blijkt te gaan om een gebedstekst die is te vinden in uitgaven 
die in 1533-1534 in Parijs en Lyon verschijnen binnen de kring rond de 
Franse prinses Margaretha van Navarra. Het gebed komt voor samen 
met andere gebedsteksten van de hand van Clément Marot.225 Dat Marot 

222.  Catechisme 1590. Zie voor het boekje paragraaf IV.1.3. Vgl. paragraaf VI.2.
223.  De melodie die bij beide varianten is genoteerd is de latere versie in Dathenus’ psalmbundel. 
Zie onder.
224.  Opvallend genoeg mist het GvdE in de uitgave van 1590 de toevoeging ‘Verduytscht door 
P.H.’. Dat komt vrijwel nooit voor. Wellicht heeft P. Heyns die toevoeging hier weggelaten omdat 
zijn naam al op de titelpagina van de afdeling gezangen staat.
225.  Zie Wursten, Clément Marot and religion, 24-25. In Lyon publiceert François Juste in 
februari 1533 de uitgave L’Adolescence clementine, een herdruk van de eerste uitgave van het 
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ook de dichter zou zijn van het gebed voor het eten (‘Benediction devant 
manger’) is echter niet waarschijnlijk.226

Begin jaren veertig wordt de ‘Benediction’ ook opgenomen in een ‘ket-
ters’ boekje van de hervormingsgezinde predikant François Landry dat bij 
de gebroeders Langelier in Parijs uitkomt. Het betreft een soort ABC-boekje 
voor kinderen, waarmee Landry, onder het voorwendsel het alfabet aan te 
leren, de reformatorische ideeën onder de jeugd verspreidt. Het ABC-boekje 
moet al in 1539-1540 zijn verschenen, maar die editie is niet bewaard. 
Als Langelier in 1542 een herdruk uitbrengt van zijn Fontaine de vie uit 
1540, een Franse vertaling van het bekende Antwerpse vroomheidsboekje 
Fons vitae uit 1533, neemt hij daarin vanaf hoofdstuk 4 het ABC-boekje 
(Introduction pour les enfants) van Landry op.227 Ook voegt hij enkele ‘vro-
me’ teksten van anderen toe, waaronder twee gebeden voor de maaltijd. 
Het eerste daarvan is ‘Nostre bon pere tout puissant’.228 Het tweede, ‘Pere  
eterenel te rendons grace’, komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

verzamelde poëtisch werk van Marot (Parijs 1532). Juste voegt er twee religieuze teksten van 
Marot aan toe: een geloofsbelijdenis en een Onze Vader. In een heruitgave van L’Adolescence 
clementine in juli dat jaar voegt Juste een derde tekst toe: ‘Benediction devant manger’. De drie 
religieuze teksten worden aangeduid als Foy d’ung chrestien. Ongeveer gelijktijdig verschijnen 
deze drie gebedsteksten onder de titel L’instruction et Foy d’ung Chrestien in de uitgave Epistre 
familiere de prier Dieu. Aultre epistre familiere d’aymer chrestiennement van Antoine 
Augereau in Parijs. In een heruitgave van dit werk datzelfde jaar breidt Augereau de Instruction 
uit met een Ave Maria en een gebed na het eten (‘Graces pour ung enfant’). Als Instruction 
Chrestienne krijgen deze vijf gebeden, vermeerderd met Psalm 6 van Marot, een plek in de 
uitgave La Suite de l’Adolescence clementine, die Veuve P. Roffet in 1534 in Parijs uitbrengt. 
Zie voor dat laatste: http://www.clementmarot.com/prayers_scholarly.htm#_ftn1  (laatst 
geraadpleegd 14-12-2017), waar een aantal scans van de Instruction te vinden is. De tekst van de 
‘Benediction devant manger’ is identiek aan de tekst van het ‘Priere devant le repas’ in het boekje 
uit 1590.
226.  Als Marot in 1538 zijn oeuvre samenbrengt in Les Oraisons, neemt hij de ‘Benediction 
devant manger’ niet op. Zie Wursten, Clément Marot and religion, 68, noot 116, die het 
auteurschap van Marot echter niet uitsluit: ‘Not including a poem anymore in 1538 does not 
necessarily imply that Marot is not the author.’ Guillaume Berthon, L’Intention du poète. 
Clément Marot “autheur”, Parijs 2014, 535-536 is stelliger. Volgens hem kan Marot om 
tekstinterne redenen de auteur niet zijn. In het gedicht komt twee keer de aanvoegende wijs 
‘soient’ (twee lettergrepen) voor, die echter als één klank moet worden uitgesproken. Dat is een 
fout die Marot als professionele dichter nooit zou maken, aldus Berthon.
227.  Zie hiervoor E. Droz, Chemins de l’hérésie. Textes et documents, Genève 1970, 293-
309. Van de Fontaine de vie verschijnt vanaf 1533 onder de titel Fonteyne des levens ook een 
Nederlandse variant, die onder andere in Delft, Antwerpen, Leiden en Amsterdam wordt 
gedrukt. De Fonteyne des levens is een anoniem boekje met troostende Bijbelteksten op basis 
van de Bijbeluitgave van Willem Vorsterman en wordt wel toegeschreven aan Willem van Zuylen 
van Nijevelt.
228.  Droz, Chemins de l’hérésie, 309-316 geeft de complete Introduction weer. De tekst van 
‘Nostre bon pere tout puissant’ staat op 313-314. Het gebed wordt als volgt ingeleid: ‘Pour ce qu’il 
fault que l’homme mange pour labourer, devant qu’il prengne son repas dira,’, waarna de acht 
regels van het gedicht volgen. Direct aansluitend: ‘Au nom du pere + et du filz + et/ Du sainct 
esperit. + Amen./ Beuvez, mengez, recongnoissans/ Que tous biens sont de Dieu venans’.
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Hoe de Franse tekst in handen is gekomen van Peeter Heyns (ervan uit-
gaande dat hij de ‘P.H.’ is) en wanneer deze er een Nederlandse verta-
ling van heeft gemaakt, is onduidelijk.229 Mogelijk staat het gebed rond 
1566 in een van de vele uitgaven van het boekje Fontaine de vie en komt 
Heyns het in Antwerpen op het spoor.230 Wellicht heeft Dathenus in 1567 
contact met Heyns en krijgt hij van hem de Nederlandse vertaling van de 
‘Benediction devant manger’. Het lijkt namelijk Dathenus zelf te zijn die 
in 1567 er de hand in heeft dat zijn psalmboek met de twee maaltijdlie-
deren wordt uitgebreid.231

Opvallend is dat het achtregelige lied in Dathenus’ psalmboek aan-
vankelijk een eerste melodie heeft, die voor het laatst in 1579 wordt afge-
drukt. Hieronder is deze eerste melodie weergegeven:

229.  Zie over Heyns BWNZL, 346-347. De schoolmeester sticht in die tijd een van de 
belangrijkste scholen van Antwerpen en schrijft gedichten voor toneel. Hij publiceert in 1568 
zelf ook een ABC-boekje, dat in een Franse en een Nederlandse variant bij Christoffel Plantijn 
(Antwerpen) uitkomt: ABC, oft exemplen om de kinderen beqvamelick te leeren schryuen: 
inhoudende veel schoone sentencien tot onderwysinghe der ionckheyt (USTC 415541), en: 
ABC ou exemples propres pour apprendre les enfans a escrire, contenants plusieurs sentences 
morales (USTC 13097). Raadpleging van beide varianten van het ABC-boekje wijst uit dat het 
gebed voor het eten er niet in voorkomt.
230.  De Fontaine de vie verschijnt in allerlei versies bij drukkers in onder andere Parijs en 
Lyon. Zie Droz, Chemins de l’hérésie, 300-303. Ook Plantijn brengt het in 1564 op de markt. 
Raadpleging van dat laatste boek wijst echter uit dat de ‘Benediction devant manger’ niet is 
opgenomen.
231.  Zie paragraaf III.1.2. De edities waarin de maaltijdliederen in 1567 staan, worden allemaal 
aangeduid als uitgaven die Dathenus opnieuw heeft nagekeken. Een van de uitgaven (Dathenus 
1567d) is waarschijnlijk in Antwerpen uitgegeven.

Afbeelding VI.10.1: Het GvdE in Dathenus 1567b.
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Vanaf 1568 komt een tweede melodie voor, die na 1579 standaard wordt.232 
Hieronder de nieuwe melodie in een editie uit 1579:

Voor beide melodieën geldt dat tot dusver niet bekend is waar ze vandaan 
komen en wie de componist ervan is. Is er een Frans voorbeeld met melo-
die geweest dat P.H. heeft vertaald?233 Of wordt de melodie rond 1567 
gecomponeerd als het lied in Dathenus’ psalmbundel wordt opgenomen? 
Waar komt vervolgens de tweede melodie in 1568 vandaan en wie is 
daarvoor verantwoordelijk?234 En waarom wordt die tweede blijkbaar 
beter geacht, zodat die de eerste melodie verdringt? Dergelijke vragen 
zullen vooralsnog onbeantwoord moeten blijven.235

232.  Zie de tabellen in de paragrafen III.1.2 en III.2.2. NB: De overgang van oude naar nieuwe 
melodie bij het GvdE gaat gelijk op met die van de DndM.
233.  Ik wijs erop dat onder anderen de Vlaamse componist Jean Crespel in 1552 een motet (‘La 
Benedicite’) maakt bij de tekst van ‘Nostre bon pere tout puissant’ (uitgegeven bij Pierre Phalèse 
in Leuven). De melodie van de superius bij Crespel heeft overeenkomsten met de melodie in 
Dathenus 1567a. De melodie bij Dathenus is echter in d-dorisch, terwijl de compositie van 
Crespel in F groot staat. De overeenkomsten in melodie zijn met name in de superius te vinden, 
en niet, zoals te verwachten zou zijn, in de tenor. Zie de database Catalogue de la Chanson 
Française à la Renaissance (zoekterm ‘Nostre bon pere tout puissant’, laatst geraadpleegd 23-11-
2016). Vgl. http://www.clementmarot.com/Crispel_benedicite.htm (laatst geraadpleegd 14-12-
2017), waar een afdruk van het motet is gegeven.
234.  De melodie in Dathenus 1568a heeft op een aantal punten overeenkomsten met de melodie van 
het ‘Prière devant le repas’ van Marot dat vanaf 1554 in verschillende edities van het Franse psalter 
staat. Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 138, nr. 203b. Van ontlening lijkt echter geen sprake.
235.  Vgl. Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 74, 82, die zegt de herkomst van de melodie van deze 
bedezang niet te hebben kunnen opsporen. Hij heeft het dan over de tweede variant. Luth, Daer 
wert, 47 sluit zich bij Acquoy aan. Vgl. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 505-507, 
die de maaltijdliederen in 1567 meldt, maar niet signaleert dat het in deze edities om een andere 
melodie gaat dan later gebruikelijk is. Ook de Nederlandse Liederenbank (laatst geraadpleegd 
14-12-2017) vereenzelvigt ten onrechte de melodie van ‘Vader almachtigh, wijs, end goet’ in 
zijn ‘Datheen Ps1567d’ met die in de latere edities van Dathenus’ psalmboek. Een zoektocht 
in de overzichtswerken als het gaat om zestiende-eeuwse melodieën (DKL, Zahn, Pidoux, de 
Nederlandse Liederenbank) en in Jenny, Geschichte des deutschschweizerischen evangelischen 
Gesangbuches leverde niets op.

Afbeelding VI.10.2: Het GvdE in Dathenus 1579g.
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Waarom het lied in 1567 wordt opgenomen, weten we ook niet. Mogelijk 
wordt het gezien als een zingbare variant van het ‘Gebedt voor Eten’ dat 
in 1566 als een van de christelijke gebeden achter in Dathenus psalmboek 
is opgenomen. Dat gebed luidt zo:236 

GEBEDT VOOR ETEN.

Psal. 104, & 145.
V.15. Alle oogen wachten op v Heere, ende ghy gheeft hen haere spyse tot sijner tijdt.
16. Ghy doet uwe milde handt open, en versaediget alles wat daer leeft, nae v welbehaegen.

HEERE almachtige Godt, ghy die alles geschaepen hebt, en noch doer uwe Goddelicke kracht 
onderhoudet, ende dat volck Israel in de woestijne gespyst hebt, Wilt uwen segen strecken ouer 
ons uwe aerme dienaers, ende ons heylighen dese gaeuen, die wij van uwe milde goedtheit ont-
fanghen, op dat wy se maetelick ende heylighlick nae uwen goeden wille mogen gebruycken, ende 
daer doer bekennen, dat ghy onse Vaeder ende een oorspronck alles goeds sijt. Gheeft oock dat wy 
altijdt ende voor allen dinghen soecken dat Gheestelick broot uwes Woorts, met d’ welcke onse 
siele gespyst werde ten eewighen leuen, d’welcke ghy ons bereydt hebt doer dat heyligh Bloeds 
uwes lieuen Sones onses Heeren Iesv Christi.
Onse Vader, &c.
Also vermaent ons onse Heere Iesus Christus, Luc. in’t 21.Cap. 
V. 34. Wachtet v, dat uwe herten niet t’ eeniger tijt beswaert werden met brasserye ende droncken-
schap, ende met sorge deses leuens, op dat dien dagh niet snel ouer v komme.
35. Want gelijck een valstrick sal hy komen ouer alle de ghene die op eerden wonen.

Van een berijming van dit gebed is geen sprake in het lied van ‘P.H.’. Wel 
valt op dat in beide het element voorkomt dat het gewone eten weliswaar 
belangrijk is, maar dat het gevoed worden met het ‘Gheestelick broot 
uwes Woorts’ daar bovenuit stijgt.237

Hoe het ook zij, het lied blijkt populair. Nadat het vanaf 1567 aanvan-
kelijk sporadisch wordt afgedrukt, is het vanaf 1578 vrijwel standaard 
opgenomen in Dathenus’ psalmboek, altijd voorzien van de initialen van 
‘P.H.’ en altijd in combinatie met de DndM.238 In de zeventiende eeuw 
ontstaat er echter, zoals we zagen, de tendens om de twee maaltijdlie-
deren weg te laten.239 In de achttiende eeuw daarentegen zien we het 
lied juist weer vaker in de psalmboeken terugkomen.240 Als het lied is 
afgedrukt, wordt tot 1773 vrijwel altijd de vermelding ‘verduytscht’ of 
‘overgeset’ door ‘P.H.’ vermeld.241 

236.  Zie Dathenus 1566d, blz. 176-178 van het stuk dat achter de psalmen staat.
237.  Vgl. paragraaf III.1.1, waar ik heb laten zien dat er in Dathenus 1567d ook een op rijm 
gezette variant van het gebed voor het eten achter uit het kerkboek te vinden is.
238.  Zie de tabellen in de paragrafen III.2.2 en III.3.2.
239.  Zie de tabellen in de paragrafen III.4.2 en III.5.2.
240.  Zie de tabel in paragraaf III.6.2.
241.  Ik kwam slechts één keer tegen dat niet ‘P.H.’ maar ‘Pet. Dath.’ als de auteur wordt gezien. 
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De tekst verandert door de eeuwen heen. De versie die na 1650 in 
Dathenus’ psalmboek staat, wijkt op onderdelen af van de beginversie in 
1567. Waarschijnlijk is de Amsterdamse musicus en uitgever Cornelis de 
Leeuw verantwoordelijk voor deze aanpassing.242 Hieronder staan beide 
varianten naast elkaar:

Dathenus 1567a Dathenus 1658c

Een Ghebedt voor den Eten. 
Verduytscht door P.H.

Uader almachtich wijs en goet,
Die regiert al v creatueren,
T’onsen seghen v handt op doet,
End spijst soberlijck t’deser uren,
Ons, end al die uwen naem vuren,
Maer onse Sielen voed doch meest,
Met v Woort dat eeuwich sal duren,
Op dat v recht dien’ onsen Geest.
Amen.

Eet end drinct heuchlijck maer ghedenckt,
Dat het v God wt liefden schenckt.

Ghebedt voor den Eten. 
Verduytscht door P. H.

O Vader, machtig, wijs en goedt,
Besorger van Uw’ Creatueren,
Tot zegen Uw’ handt open doet;
Spijst ons tot noodtdruft in dees’ uren;
Ons, en all’, die Uw’ Name vuren:
Maer voedt ons na de ziele meest,
Door ’t Woordt, dat eeuwiglick sal duren,
Op dat U recht dien’ onsen geest.
AMEN.

Met vreugd’ uw’ voedsel nut, maer denckt
Dat Godt het u uyt liefden schenckt.

De commissie die aan de Staatsberijming werkt, kiest het GvdE noodge-
dwongen uit Ghysen: Voet en LDSP hebben het lied niet. Ghysen heeft 
in 1686 op zijn beurt de ‘BEEDE-SANG, Voor den Eeten’ die hij opneemt 
weer samengesteld uit de berijmingen van Jacobus Clercquius (1664) en 
Joannes Six van Chandelier (1674).243 De afgevaardigden van Overijssel, 
Groningen en Drenthe nemen het lied van Ghysen voor hun rekening.244 
Als hun bewerking ter tafel komt, blijkt de aanpassing maar minimaal te 
zijn: alleen in regel 6 is een kleine wijziging aangebracht.245 Op de vol-
gende pagina de versie van Ghysen naast de nieuwe berijming van 1773:

Zie Dathenus 1615a.
242.  Ik vond deze gewijzigde versie voor het eerst in Dathenus 1651b, een uitgave van Cornelis 
de Leeuw. In De Leeuws uitgave Dathenus 1650 komt nog de oude tekst voor. Rond 1750 gaat de 
tekst nog altijd op de manier van Dathenus 1651b. Vgl. over De Leeuw: paragraaf III.5.1.
243.  De eerste vier regels zijn van Six van Chandelier, de laatste vier van Clercquius.
244.  Verbaal 1773, 116r.; Handelingen 1773, 237; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 348.
245.  Verbaal 1773, 119r.; Handelingen 1773, 247; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 359.



438

HEILIGE GEZANGEN

Ghysen 1686 Staatsberijming 1773

BEEDE-SANG, Voor den Eeten 

O Vaader die al ’t leeven voed,
Kroon onse taafel met uw seegen,
En spijs, en drenk ons met dit goed,
Van uwe milde hand verkreegen.
Leer ons voor over-daad ons wachten,
Dat wy ons draagen als ’t behoort:
Doet ons het heemelsche betrachten;
Sterk onse zielen, door uw woord.

Bedezang voor het Eeten 

O Vader! die al ’t leven voedt, 
Kroon onze tafel met uw’ zegen, 
En spijs en drenk ons met dit goed, 
Van uwe milde hand verkreegen. 
Leer ons voor overdaad ons wachten; 
Dat w’ ons gedraagen als ’t behoort; 
Doe ons het hemelsche betrachten; 
Sterk onze zielen door uw woord.

Vergelijken we de nieuw ontstane tekst met het oorspronkelijke gebed 
voor het eten uit 1567, dan blijkt een aantal elementen terug te keren: 
de Vader Die Zijn (milde) hand opendoet en Zijn schepselen onderhoudt, 
en de vraag om bovenal gevoed te mogen worden met het Woord. Er is 
ook verschil. De Vader, Die niet meer ‘wijs en goed’ is, wordt nu gevraagd 
om een zegen over het eten. De link naar ‘allen die Uw Naam vereren’ is 
weg. De vraag is nu of we bewaard mogen worden voor overdaad en of 
ons gedrag mag zijn ‘zoals het behoort’. Ook is de vraag om ‘het hemelse’ 
te mogen ‘betrachten’ toegevoegd.246 

Vanaf 1773 krijgt de BvhE in de psalmboeken met muzieknotatie de 
melodie zoals die vanaf 1578 altijd in de psalmboeken heeft gestaan. 
Zoals in deze uitgave uit 1775:

246.  NB: de ‘moraliserende’ elementen ten aanzien van overdaad en behoorlijk gedrag stammen 
van Clercquius (1664). Mogelijk heeft deze dit element ontleend aan het ‘Gebedt voor Eten’ achter 
in Dathenus’ kerkboek, waarin gevraagd wordt deze ontvangen gaven ‘maetelick ende heylighlick 
nae uwen goeden wille’ te mogen gebruiken. Zie voor de tekst van het gebed hierboven. Ook in 
de psalmboeken met de berijming van 1773 wordt dit prozagebed weer op deze wijze opgenomen, 
waarbij alleen Psalm 145,15 en 16 als begeleidende tekst wordt weergegeven.

Afbeelding VI.10.3: De BvhE in Staatsberijming 1775b.
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VI.11 Dankzang na het Eeten 
De Dankzang na het Eeten (DnhE) kent voor een groot deel dezelfde 
geschiedenis als de Bedezang voor het Eeten (BvhE).247 Ook bij dit lied ligt 
het begin in de zestiende eeuw. Het verschijnt eveneens voor het eerst in 
vier edities van Dathenus’ psalmen uit 1567.248 Ik citeer eerst de tekst.

Dathenus 1567

Dancksegghinghe na de maeltijt.

Wy dancken v eewighe Vader,
Van v weldaden vroech en laet,
Ons buyghende voor v te gader.
Misdeden wy deur ouerdaet,
Het is ons leet, vergheeft ons t’quaet,
In ws Soons naeme biddent wy v,
Met zyn ghebedt, na uwen raet,
Verhoort ons wt ghenaden nv.
Onse Vader. etc.

Ghedanct sy God van synder deucht,
Die ons dus voedt ende oock verheucht.

1.  Tekst volgens Dathenus 1567a.

Ook van dit gezang is tot nu toe gesteld dat de herkomst onduidelijk is.249 
Weliswaar kent de traditie van het Geneefse Psalter een ‘Prière après le 
repas’ van Clément Marot, die vanaf 1549 in verschillende edities een 
melodie krijgt.250 Het lied is ook in de Nederlanden bekend, want Lucas de 
Heere maakt er in 1565 voor zijn psalmboek een Nederlandse vertaling 
van.251 Het gezang dat in 1567 in Dathenus’ psalmbundel verschijnt gaat 
echter noch qua tekst noch qua melodie terug op dit Franse voorbeeld.

Opnieuw biedt het Haarlemse catechetische boekje uit 1590 uit-
komst.252 Daarin staat naast de uit Dathenus’ psalmboek bekende 
‘Dancsegginge na den eten’ een Frans equivalent: ‘Action de graces apres 
le repas’. Op de volgende pagina de Franse tekst uit 1590 naast de dank-
zegging uit Dathenus’ psalmboek:253

247.  Zie paragraaf VI.10.
248.  Zie paragraaf III.1.2.
249.  Zie Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 82: ‘Wie de woorden heeft vervaardigd, zal wel evenzeer een 
raadsel blijven, als wie ze van eene melodie heeft voorzien.’ Vgl. Luth, Daer wert, 47.
250.  Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 139, nr. 204 voor twee melodieën. De tekst van het 
lied van Marot luidt: ‘Pere eternel, qui nous ordonnes/ N’avoir souci du ledemain,/ Des biens 
que pour ce jour nous donnes/ Te mercions de cueur humain./ Or puis qu’il t’a pleu de ta main/ 
Donner au corps manger et boire,/ Plaise toy du celeste pain/ Paistre nos âmes à ta gloire’.
251.  Zie Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 466.
252.  Catechisme 1590. Zie voor het boekje paragraaf IV.1.3. Vgl. paragraaf VI.2.
253.  De melodie die bij beide varianten is genoteerd is de latere versie in Dathenus’ psalmbundel. Zie 
onder.
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Catechisme 1590 Dathenus 15671

Action de graces apres le repas 

Pere eternel te rendons graces
De tous les biens que nous as fait:
Nous enclinans devant ta face,
Si par excés avons forfait.
Nous te prions pour tout mal-fait,
En disant la saincte Oraison,
Que ton Fils Iesus nous a fait,
Pour obtenir de toy pardon.

Nostre Pere, &c.

Louange à Dieu de tous ses biens,
Qui nous nourrit comme enfans siens.

Dancksegghinghe na de maeltijt.

Wy dancken v eewighe Vader,
Van v weldaden vroech en laet,
Ons buyghende voor v te gader.
Misdeden wy deur ouerdaet,
Het is ons leet, vergheeft ons t’quaet,
In ws Soons naeme biddent wy v,
Met zyn ghebedt, na uwen raet,
Verhoort ons wt ghenaden nv.

Onse Vader. etc.

Ghedanct sy God van synder deucht,
Die ons dus voedt ende oock verheucht.

1.  Tekst volgens Dathenus 1567a.

Het blijkt inderdaad te gaan om de Franse pendant van het lied in 
Dathenus’ psalmboek.254

Zoeken we naar de herkomst van de Franse gebedstekst ‘Pere eternel 
te rendons graces’, dan komen we opnieuw uit bij Langelier in Parijs.255 
Zoals we gezien hebben, brengt deze uitgever in 1542 een herdruk van 
de Fontaine de vie uit 1540 op de markt met daarin het ABC-boekje 
(Introduction pour les enfants) van de hervormingsgezinde predikant 
François Landry.256 Behalve de ‘Benediction devant manger’ wordt ook 
de tekst ‘Les graces apres le repas’ toegevoegd. Het blijkt te gaan om de 
Franse tekst zoals die in het Haarlemse boekje uit 1590 staat.257 Wie het 
Franse gedichtje gemaakt heeft, is onbekend.258

Onduidelijk is ook wie het vanuit het Frans in het Nederlands ver-
taalt en hoe het in 1567 in Dathenus’ psalmboek terechtkomt.259 Is de 

254.  Alleen de tweede regel van de spreuk wijkt af. Zie onder.
255.  Deze gebedstekst staat niet, zoals de ‘Benediction devant manger’ (zie paragraaf VI.10), 
in de uitgaven die in 1533 en 1534 in Parijs en Lyon verschijnen. Er is wel een gebed na het 
eten (‘Graces pour ung enfant’) opgenomen, dat Marot later in zijn oeuvre opneemt. Maar dat 
betreft een andere tekst. Zie http://www.clementmarot.com/prayers_scholarly.htm#_ftn1  (laatst 
geraadpleegd 14-12-2017), waar scans van de Instruction uit 1534 te vinden zijn met onder 
andere de tekst van dit dankgebed.
256.   Zie voor de details paragraaf VI.10.
257.  Zie Droz, Chemins de l’hérésie, 314 voor de tekst van ‘Les graces apres le repas’. De tekst 
is, op kleine tekstuele verschillen na, dezelfde als in het Haarlemse boekje. Alleen de laatste zin 
van de spreuk luidt anders: ‘Qui nous gouverne et sommes siens’. Die tekst komt overeen met de 
spreuk die in Dathenus 1567a staat.
258.  Marot-specialist Dick Wursten is het nergens in het oeuvre van Marot tegengekomen 
(persoonlijke mededeling).
259.  De gebedstekst staat, evenmin als de ‘Benediction devant manger’, in de uitgave van de 
Fontaine de vie die Christoffel Plantijn in 1564 in Antwerpen uitbrengt. Ook staat het niet in de 
ABC-boekjes van Heyns uit 1568. Zie voor de details paragraaf VI.10.
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vertaling ook het werk van Heyns? Maar waarom worden zijn initialen 
in 1567 dan niet ook bij de DndM gezet?260 Is het wellicht Dathenus zelf 
die ‘Les graces apres le repas’ in het Nederlands overzet?261 Deze vragen 
zullen vooralsnog onbeantwoord moeten blijven.

Het achtregelige lied heeft, net als het GvdE, in Dathenus’ psalmboek 
aanvankelijk een eerste melodie, die hieronder is weergegeven:

Het is onduidelijk waar deze melodie, die voor het laatst in 1579 wordt 
afgedrukt,262 vandaan komt. In een editie uit 1568 komt echter een andere 
melodie voor, die vanaf 1579 standaard in Dathenus’ psalmboek zal wor-
den afgedrukt.263 Op de volgende pagina de nieuwe melodie in een editie 
uit 1579:

260.  Nergens komt in Dathenus’ psalmboek bij de DndM de aanduiding ‘Verduytscht door P.H.’ 
voor. Of mogen we de aanduiding bij het GvdE ook betrekken op de DndM?
261.  Zie paragraaf III.1.2. De edities waarin de maaltijdliederen in 1567 staan, worden allemaal 
aangeduid als uitgaven die Dathenus opnieuw heeft nagekeken. Een van de uitgaven (Dathenus 
1567d) is waarschijnlijk in Antwerpen uitgegeven.
262.  Zie de tabellen in de paragrafen III.1.2 en III.2.2.
263.  Zie de tabellen in de paragrafen III.1.2 en III.2.2. NB: De overgang van oude naar nieuwe 
melodie bij de DndM gaat gelijk op met die van het GvdE.

Afbeelding VI.11.1: 
De DndM in 
Dathenus 1567b.
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Ook van deze nieuwe melodie, die de beginregel gemeen heeft met Psalm 
105 uit het Geneefse Psalter, is de herkomst onbekend.264 Is er een Frans 
voorbeeld met melodie geweest? Wordt de melodie rond 1567 gecompo-
neerd als het lied in Dathenus’ psalmbundel wordt opgenomen? Waar 
komt vervolgens de tweede melodie in 1568 vandaan en wie is daarvoor 
verantwoordelijk? Waarom wordt de eerste melodie verdrongen door de 
tweede? Deze vragen kunnen niet beantwoord worden.

Wat de reden is om het lied in 1567 op te nemen, weten we ook niet. 
Wellicht wordt het gezien als een zingbare variant van het ‘Gebedt nae 
Eten’ dat in 1566 als een van de christelijke gebeden achter in Dathenus’ 
psalmboek is opgenomen. Dat gebed luidt zo:265 

 

264.  Zo over de tweede melodie Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 82. Luth, Daer wert, 47 sluit zich bij 
Acquoy aan. Vgl. Lenselink, De Nederlandse psalmberijmingen, 505-507, die de maaltijdliederen 
in 1567 meldt, maar niet signaleert dat het in deze edities om een andere melodie gaat dan later 
gebruikelijk. Ook de Nederlandse Liederenbank (laatst geraadpleegd 14-12-2017) vereenzelvigt 
ten onrechte de melodie van ‘Wy dancken u, eewighe Vader’ in zijn ‘Datheen Ps1567d’ met die 
in de latere edities van Dathenus’ psalmboek, getuige de opmerking bij de melodie uit 1567: 
‘Melodie vertoont grote overeenkomsten met de 6-regelige psalm 105 Datheen.’ Een zoektocht 
in de overzichtswerken als het gaat om zestiende-eeuwse melodieën (DKL, Zahn, Pidoux, de 
Nederlandse Liederenbank) en in Jenny, Geschichte des deutschschweizerischen evangelischen 
Gesangbuches leverde niets op.
265.  Zie Dathenus 1566d, blz. 178-179 van het stuk dat achter de psalmen staat.

Afbeelding VI.11.2: De DndM in Dathenus 1579g.
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GEBEDT NAE ETEN.

Also spreeckt de Heere in’t vyfde boeck Mosis, in’t 8. Cap.

V. 10. Als ghy sult gheten hebben ende versaedt sijn, so sult ghy den HEERE uwen Godt louen.
11. Siet wel toe, dat ghy des Heeren uwes Godts niet en verghetet, ende syne Gheboden niet en 
verachtet.

HEERE Godt hemelsche Vader, wy dancken v voor alle uwe weldaeden, die wy sonder ophouden 
van uwe milde handt ontfangen, dat uwen Goddelicken wille is, ons te onderhouden in dit 
tydelick leuen, ende ons te versorgen met alle onse nootdruft, Maer in sonderheidt, dat ghy ons 
herboren hebt tot der hope van een beter leuen, d’welcke ghy ons geopenbaert hebt doer v heyligh 
Euangelium.
Wy bidden v, barmhertige Godt ende Vader, dat ghy niet toe en laetet, dat onse herten hier in 
desen eerdschen ende vergangelicken dingen souden gewortelt sijn, maer dat wy altijt mogen 
opwaerts sien ten hemel, verwachtende onsen Salighmaeker IESVM CHRISTVM, tot dat hy in 
den wolcken verschynen sal tot onser verlossinge, Amen.

Onse Vader, &c.

Hoewel een enkel element overeenkomt (de hemelse Vader wordt gedankt 
voor Zijn weldaden, die we onophoudelijk krijgen), is er van een berijming 
geen sprake. Het prozagebed spreekt over wedergeboorte tot de hoop op een 
beter leven en bidt dat we niet vast zullen zitten aan het vergankelijke leven, 
maar ‘opwaarts mogen zien’ naar de hemel tot Christus terugkomt. Het lied 
daarentegen doet belijdenis van overdaad in de zojuist genuttigde maaltijd 
en vraagt, met een beroep op Christus, om vergeving voor dat ‘kwaad’.266

De DndM blijkt populair in de zestiende eeuw. Vanaf 1567 staat het 
eerst zo nu en dan in Dathenus’ psalmboek, maar vanaf 1578 krijgt het 
vrijwel standaard een plek, altijd in combinatie met het GvdE.267 In de ze-
ventiende eeuw is echter de tendens waar te nemen dat de twee maaltijd-
liederen regelmatig worden weggelaten.268 In de achttiende eeuw daar-
entegen komen de liederen juist weer vaker terug in de psalmboeken.269 
De tekst van de DndM blijft de eeuwen door vrijwel constant.270 Ook de 
melodie blijft hetzelfde.271

In 1773 kiest de commissie voor de Staatsberijming de dankzegging 
noodgedwongen uit Ghysen, omdat de beide andere berijmingen het lied 

266.  Vgl. paragraaf III.1.1, waar een op rijm gezette variant van het gebed na het eten dat in 
Dathenus 1567d voorkomt, is weergegeven.
267.  Zie de tabellen in de paragrafen III.2.2 en III.3.2.
268.  Zie de tabellen in de paragrafen III.4.2 en III.5.2.
269.  Zie de tabel in paragraaf III.6.2.
270.  Vanaf 1650 worden de regels 6 en 7 iets gewijzigd weergegeven: ‘In Uw’s Soons Naem, (wy 
bidden U/ Met Sijn Gebedt.) na Uwen raedt/’. Waarschijnlijk betreft het een verbetering van 
Cornelis de Leeuw. In Dathenus 1650a vond ik de aanpassing nog niet, in Dathenus 1658c wel.
271.  Ik kwam alleen in het Haarlems boekje Catechisme 1590 de variant tegen dat in de laatste 
regel de twee voorlaatste noten kort zijn.
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niet hebben. Ghysen heeft in 1686 zijn ‘DANK-SANG, Naa den Eeten’ 
samengesteld uit de berijmingen van Jacobus Clercquius (1664) en 
Joannes Six van Chandelier (1674).272 De afgevaardigden van Overijssel, 
Groningen en Drenthe nemen het lied van Ghysen onderhanden.273 De 
versie die een paar zittingen later wordt vastgesteld, laat maar een enkele 
kleine wijziging zien.274 Hieronder de versie van Ghysen naast de nieuwe 
Staatsberijming:

Ghysen 1686 Staatsberijming 1773

DANK-SANG, Naa den Eeten

O Heer wy danken u van herten,
Voor uwes seegens overvloed:
Daar meenig mensch eet brood der smerten,
Hebt gy ons weeder wel gevoed.
Doch geef dat onse ziele niet
Aan dit vergank’lik leeven kleef,
Maar alles doe na uw gebied,
En eind’lik eewig by u leef.

Dankzang na het Eeten 

O Heer! wij danken U van harte,
Voor nooddruft en voor overvloed;
Daar menig mensch eet brood der smarte,
Hebt Gij ons mild en wel gevoed:
Doch geef, dat onze ziele niet
Aan dit verganglijk leven kleev’,
Maar alles doe, wat gij gebiedt,
En eindlijk eeuwig bij U leev’.

Vergelijken we de nieuwe tekst met het hierboven geciteerde prozagebed 
na het eten dat in de achttiende eeuw nog altijd achter in het kerkboek 
staat,275 dan blijkt dat de DnhE daar veel meer een weergave van is dan de 
DndM bij Dathenus. De Heer (de ‘Vader’ is verdwenen) geeft mild alles 
wat nodig is (het woord ‘nooddruft’ uit de prozatekst duikt op), de ziel 
moet niet vastzitten aan de vergankelijke dingen, maar gericht zijn op de 
hemel en het eeuwige leven dat wacht. Een berijming van het prozagebed 
is het niet, maar de DnhE lijkt er wel naar gemodelleerd te zijn.276

Vanaf 1773 krijgt de DnhE in de psalmboeken met muzieknotatie de 
melodie zoals die vanaf 1578 altijd in Dathenus’ psalmboek heeft gestaan. 
Hiernaast een weergave uit een editie uit 1776:

272.  De eerste vier regels zijn van Clercquius, de laatste vier zijn van Six van Chandelier.
273.  Verbaal 1773, 116r.; Handelingen 1773, 237; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 348.
274.  Verbaal 1773, 119v.; Handelingen 1773, 249; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 360 meldt 
dat men de zinsnede ‘na uw gebied’ in regel 7 ‘wanstaltig’ vond.
275.  Het gebed wordt ook in de psalmboeken met de Staatsberijming weer opgenomen. Alleen de 
begintekst (Deut. 8,10 en 11) is iets aangepast. Zie de verschillende edities van de Staatsberijming 
1773.
276.  De tekst van de DnhE is dus al in de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstaan. Alleen 
het woord ‘nooddruft’ is (bewust?) een invoeging van de Staatsberijmers.
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VI.12 Avondzang 
De Avondzang (AZ) gaat terug op een ambrosiaanse hymne uit de zesde 
eeuw: Christe, qui lux es et dies.277 Het avondgebed heeft in de middel-
eeuwen een plaats in de completen, het laatste getijdengebed van de dag. 
Het is populair en wordt in allerlei volkstalen vertaald, waaronder in het 
Middelnederlands.278

Het oorspronkelijke lied telt zes strofen, waarin Christus als het licht 
wordt gevraagd om bescherming tijdens de nacht, om hulp in de aan-
vechtingen die de slaap met zich meebrengt en om kracht in alle angst en 
pijn. Later wordt soms, bij wijze van trinitarische doxologie, een zevende 
strofe toegevoegd.279 De melodie wordt al vanaf omstreeks het jaar 1000 
overgeleverd en kent een groot aantal varianten.280 Op de volgende pagi-
na volgt eerst de Latijnse versie van de tekst, met ernaast een vertaling 
van J.W. Schulte Nordholt:

277.  Ambrosius van Milaan leefde in de vierde eeuw. Hij wordt gezien als de vader van het 
kerklied, specifiek: de Latijnse hymne. De gezangen die in de jaren en eeuwen daarna in zijn 
geest worden gemaakt, worden aangeduid als ambrosiaanse gezangen. Zie Jan van Biezen, ‘Het 
ritme van de Latijnse hymnen’, in: idem, Rythm, Metre and Tempo in Early Music. Collected 
Articles, Diemen 2013, 77-87, daar 77.
278.  Zie o.a. G. van der Leeuw, Beknopte geschiedenis van het kerklied. Met medewerking 
van dr. K.Ph. Bernet Kempers, Groningen/Batavia 1939, 54-56; J.W. Schulte Nordholt in Een 
Compendium, 855-856; zie ook de bespreking van het lied door Anton Vernooij in het digitale 
Liedboek Compendium, nr. 239 (laatst geraadpleegd 15-12-2017).
279.  Uitgebreid over dit Latijnse lied en de vertalingen in het Duits, Nederlands en Engels 
Dorothy Wilberforce Lyon, ‘“Christe Qui Lux es et Dies” and its German, Dutch, and English 
Translations’, AJP 19 (1898), 70-85, 152-192.
280.  Zie J. van Biezen in Een Compendium, 856-857. Vgl. ook DKL, III/1.1, nrs. B12A-B12D.

Afbeelding VI.11.3: De DnhE in Staatsberijming 1776a.
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Christe, qui lux es et dies1

1. Christe, qui lux es et dies,
noctis tenebras detegis,
Lucisque lumen crederis,
Lumen beatum praedicans:

2. Precamur, sancte domine,
defende nos in hac nocte,
Sit nobis in te requies,
quietam noctem tribue.

3. Ne gravis somnus irruat,
nec hostis nos subripiat,
Nec caro illi consentiens,
nos tibi reos statuat.

4. Oculi somnum capiant,
cor ad te semper vigilet:
Dextera tua protegat
famulos, qui te diligunt.

5. Defensor noster, aspice,
insidiantes reprime,
Guberna tuos famulos,
quos sanguine mercatus es.

6. Memento nostri, domine,
in gravi isto corpore:
Qui es defensor animae,
adesto nobis, domine.

7. Gloria Patri ingenito,
Gloria unigenito,
Una cum Sancto Spiritu,
In Sempiterna secula, Amen.

O Christus, licht en dageraad,
die stralend in het duister staat,
licht van het licht der zaligheid,
die onder ons uw licht verspreidt,

wij bidden U, o heilge Heer,
wees ons vannacht een tegenweer,
sta Gij ons met uw stilte bij
opdat in ons uw vrede zij.

Dat niet de zware slaap ons plaagt,
dat niet de vijand ons belaagt,
en ’t vlees hem niet kan tegen gaan,
en ons voor U doet schuldig staan.

Dekke de slaap de ogen toe,
het hart moog waken nimmer moe,
uw rechterhand bescherme uw kind,
dat U met hart en ziel bemint.

Verdediger, zie Gij ons aan,
help ons de vijand te weerstaan,
geleid hen die Gij hebt gezocht
en met uw kostbaar bloed gekocht.

Gedenk ons, Heer, in angst en pijn,
zolang wij in dit lichaam zijn.
Wij bidden dat Gij U ontfermt,
O Heer die onze ziel beschermt.

1.  Tekst volgens Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, I, 83, nr. 121. Vertaling volgens J.W. 
Schulte Nordholt, Hymnen en liederen. Een bloemlezing uit de Latijnse gezangen en gedichten 
van de kerk der eeuwen. Verzameld en vertaald door J.W. Schulte Nordholt, Hilversum e.a., 
1964, 53. Wackernagel en Schulte Nordholt geven geen zevende strofe. Lyon, ‘Christe Qui Lux 
es et Dies’, 79 geeft uit een van de middeleeuwse handschriften wel een zevende strofe. Omdat de 
vertaling die in de zestiende eeuw in de Nederlanden circuleert wel een zevende strofe heeft, geef 
ik die hier, onvertaald, vanuit Lyon weer.

Zoals we in hoofdstuk III gezien hebben, komt een vertaling van dit 
avondlied vanaf 1574 in Dathenus’ psalmboek terecht: in 1574 eerst in de 
bijzondere uitgave die in Emden verschijnt, vanaf 1579 ook in ‘gewone’ 
edities.281 Het is de vraag waar deze vertaling vandaan komt. Het zou 
kunnen gaan om een variant van de vertalingen in het Middelnederlands 

281.  Zie hiervoor paragraaf III.2.2. Ik wijs erop dat er al vanaf 1566 in Dathenus’ kerkboek, 
achterin bij de gebeden, een avondgebed in proza is opgenomen. Een aantal thema’s daarin komt 
overeen met het lied, maar daar houdt de vergelijking dan ook op.
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die op dat moment in omloop zijn.282 Het lijkt er echter meer op dat er 
sprake is van een vertaling vanuit het Duits. In die richting wijst ten-
minste de setting van het lied in 1574 in het Emder psalmboek.283 Het 
wordt hier namelijk, samen met andere uit het Duits vertaalde lutherse 
liederen, gepresenteerd als een lied van Luther.284 Iets dergelijks gebeurt 
in een nog oudere uitgave die bedoeld is voor Nederlandse gereformeer-
den. Het betreft de anonieme uitgave met 38 psalmen van Utenhove die 
in 1566 door (waarschijnlijk) Harman Schinckel in Delft op de markt 
wordt gebracht.285 Het liedboekje bevat behalve de psalmen negentien 
liederen, waarvan de meeste vertalingen van lutherse liederen zijn. Te 
midden van die grotendeels lutherse liederen staat ‘De Hymnus Christe 
qui lux’. De melodie, die ontbreekt, wordt als bekend verondersteld: ‘Op 
de wijse, vanden seluen lathijnschen Hymnen’. Opvallend genoeg staat 
de Hymne, met de geloofsbelijdenis, de TG en het Onze Vaderlied, in de 
categorie catechismusliederen. Ziet de samensteller de Hymne als een 
kernachtig gebed waarin de drie hoofdthema’s van de catechismus wor-
den samengevat?286 

Als we de tekst van de Hymne uit een van deze gereformeerde lied-
boekjes zetten naast een populaire zestiende-eeuwse Zuid-Duitse ver-
sie van het avondlied, die op naam staat van de reformator Wolfgang 
Meuslin (Musculus), dan blijkt inderdaad dat hier sprake is van een vrij-
wel letterlijke vertaling (zie volgende pagina):

282.  Schulte Nordholt, Hymnen en liederen, 55-56 geeft een Middelnederlandse vertaling 
uit een vijftiende-eeuws handschrift. Strofe 1 luidt: ‘Christe du bist licht ende dach,/ voor di 
sich niemant verberghen en mach;/ een licht van licht men di verstaet,/ een salich licht ghi ons 
verclaert’.
283.  Dathenus 1574a. Zie hiervoor paragraaf III.2.2.
284.  Zie de afdruk van het lied in Dathenus 1574a bij Luth, Daer wert, 70. De introductie luidt: 
‘Volgen sommige Lieden Martini Lutheri’. 
285.  De psalmen Davids 1566.
286.  Zie Van der Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen’, 112-113. Na de laatste 
psalm volgt de categorie ‘Hier nae volcht die leere des Catechismi ghesanghes ghewijs’, waarin 
vier liederen worden aangeboden. Het laatste lied is de ‘Hymnus’. Vervolgens komt er nog een 
aantal liederen bij het kerkelijk jaar en voor liturgische momenten.
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Erfurt 15261 Emden 15742

1. Christe, der du bist tag und licht, 
vor dyr ist verborgen nichts;
Du vetterliches liechtes glantz
lern vns den weg der warheyt gantz.

2. Wyr bitten dein götliche krafft: 
behüt vns, Herr, ynn diser nacht, 
Bewar vns, Herr, vor allem leyd,
Got vater der barmhertzickeyt!

3. Vertreyb des schweren schlaffens frist, 
das vnns nicht schad des feindes list,
Das fleysch nun züchten reyne sey,  
so sein wir mancher sorgen frey.

4. So vnser augen schlaffen ein, 
lasz vnser hertze wachen dyr,  
Beschirm vnns Gottes rechte handt  
vnnd lösz vns von der sunden bandt.

5. Beschirmer, Herr, der Christenheyt!
dein hülff starck sey vns bereyt, 
Hilff uns, Herr Got, ausz aller not  
durch dein heylige funff wunden rodt!

6. Gedenck, Herre, der schweren zeit
darmit der leib gefangen leit;  
Die seele, die du hast erlost, 
der gib, Herr Jhesu, deinen trost.

7. Got vater sey lob, ehr vnd preisz, 
dar zu seinem sone weysz,  
Des heylgenn geystes güttickeyt 
von nun an bysz in ewickeyt!

Christe die du bist dach ende licht,
Voor dy is HERE verborghen nicht
Du Vaderlicke lichtes glantz,
Leert ons den wech der waerheyt gantz.

Wy bidden dyne Godtlicke cracht,
Behoedt ons HEER in deser nacht,
Bewaert ons Heer voor allen leydt,
Godt Vader der Barmherticheydt.

Verdrijft den swaren slaep Heer Christ
Dat ons niet schade des Vyants list,
Dat Vleisch in tuchten reyne zy,
So zijn wy menigher sorghen vry.

Soo onse ooghen slapen in,
Laet onse herten waken dy,
Bescherm ons Godes Rechterhandt,
End’ lost ons van der sonden bandt.

Beschermt HEEre de Christenheyt,
Dyn hulp’ altydt zy ons bereydt, 
Helpt ons Heere Godt wt aller noot,
Door dyne heylighe vyf Wonden root.

Ghedenckt Heere der swaren tijt,
Daer med’ dat lijf gevangen ligt,
De Siele die ghy hebt verlost,
Die gheeft Heere Jesu dynen troost.

Godt Vader zy lof, eer, ende prijs,
Daertoe oock synen Sone wys,
Des Heylighen Gheestes goedicheyt,
Van nu aen tot in eewicheyt.

1.  Tekst volgens Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, III, 121-122, nr. 161. Deze versie 
van dit lied staat voor het eerst in het zogenoemde Erfurter Enchiridion uit 1526 en komt 
bijvoorbeeld ook voor in het beroemde Babt’sche Gesangbuch uit 1545. Volgens Wackernagel 
wordt deze vertaling al in 1540 in een gezangboek dat in Zürich verschijnt aan Wolfgang 
Musculus toegeschreven, waarna andere gezangboeken de toeschrijving overnemen. Vgl. 
Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, II, 430-433, nrs. 563-567 voor laatmiddeleeuwse 
varianten van het lied in het Duits. Ze hebben alle zeven of zelfs acht strofen.
2.  Tekst volgens Dathenus 1574a. Zie ook Luth, Daer wert, 70.

Het is de vraag wie er verantwoordelijk is voor deze vertaling. Daarover 
tasten we in het duister. Noch in de Delftse uitgave uit 1566 noch in het 
Emder psalmboek uit 1574 wordt een vertaler vermeld. Feit is dat het 
lied ook al in het Neder-Rijnse liedboekje staat dat in 1554 in Wesel ver-
schijnt.287 Een vergelijking van de Emdense tekst uit 1574 met de Weselse 
tekst uit 1554 laat veel overeenkomsten zien. Het is goed mogelijk dat het 

287.  Geistlike leder Wesel 1554.
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Weselse boekje de bron vormt voor het lied zoals dat in de Delftse (1566) 
en Emder (1574) uitgave staat.288

Hoe dan ook, de Hymne moet bekend en geliefd zijn rond 1580. Na 
de Emder uitgave van 1574 zijn er in de periode 1579-1585 negen edities 
van Dathenus’ psalmen waarin het lied staat. In de periode 1585-1600 
is het tamelijk standaard om het gezang op te nemen: in twintig van de 
22 gewone psalmboekuitgaven staat het. Opvallend is dat het lied een 
aantal keer helemaal voorin staat, vóór Psalm 1. Ook opmerkelijk is dat 
het gezang in de zestiende eeuw, op één uitzondering na, altijd zonder 
melodie(verwijzing) wordt afgedrukt.289 Zoals in een psalmboek uit 1579:

Zoals gezegd, één keer wordt in de zestiende eeuw wel muziek afgedrukt 
bij de Hymne, in een psalmboek uit 1598. Het gaat om een melodie met 
overwegend lange noten, met uitzondering van het begin van regel 1 en 
4, waar sprake is van dubbele notenwaarden en melismen (meer noten 
per lettergreep):

288.  De ‘Hymnus’ staat in Geistlike leder Wesel 1554, eveneens zonder melodienotatie, op Blat 
44v. en 45r. De tekst in De psalmen Davids 1566 (Delft) wijkt op een paar punten af van Wesel 
en Emden. Bijvoorbeeld in de vierde strofe: ‘So onse ooghen rusten fijn/ Ons herten waecken 
laet tot dijn’. En met name in het slot van de vijfde strofe: ‘Beschermer Heer der Christenheyt/ 
V hulp sy ons altijt bereyt/ Help ons Heer Godt wt aller noot/ Door dijnes lieuen Kindes doot’. 
Zie Van der Knijff, ‘Lutherse liederen voor gereformeerde gelovigen’, 125-126, waar voor De 
psalmen Davids 1566 is gesteld dat het liedboekje uit Wesel heel goed de bron voor de lutherse 
liederen in deze uitgave kan zijn geweest. Vgl. voor deze thematiek ook Jaco van der Knijff, ‘Een 
pinksterlied voor de boeren in Overijssel’, in: Jaco van der Knijff e.a. (red.), Bach, het kerklied en 
het orgel. Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth, Steenwijk 2016, 
59-70, daar 69. Een vergelijking met de tekst van dezelfde Hymne in het lutherse Hantboecxken 
1565 leert dat dat een heel andere variant betreft. Vgl. Lyon, ‘Christe Qui Lux es et Dies’, 184, die 
suggereert dat de versie die in 1567 (sic!) in Dathenus’ psalmboek staat weleens de verbindende 
schakel kan zijn tussen enerzijds een Zuid-Duitse en anderzijds een Neder-Rijnse c.q. Oud-
Nederlandse versie van het lied. Gezien het bovenstaande lijkt het meer voor de hand te liggen 
dat de versie die in Dathenus’ psalmboek terechtkomt een vertaling is van de Zuid-Duitse versie, 
met als mogelijke tussenschakel het Neder-Rijnse liedboekje uit Wesel.
289.  Zie de paragrafen III.2.2 en III.3.2.

Afbeelding VI.12.1: De Hymne als laatste gezang in Dathenus 1579g.
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Vanaf 1614 wordt deze melodie vaker afgedrukt. Soms met een variant, 
waarbij met name het begin van de eerste en van de laatste regel anders 
verloopt.290 Zoals in een psalmboek uit 1614:

Rond 1650 verschijnt een gewijzigde melodie, die in het vervolg stan-
daard zal worden. Alle eerste en laatste noten van een regel zijn lang, de 
tussenliggende noten zijn kort. Zoals in een psalmboek uit 1650:291

290.  Regel 1 begint hier direct met dubbele notenwaarden. Regel vier begint twee noten hoger 
dan in het voorbeeld uit 1598.
291.  Vgl. Van Biezen in Een Compendium, 857: ‘1640 verschijnt dan achter Datheens Psalmen 
de melodie zoals die sindsdien in Nederland gebruikelijk was (...)’. Ik vond in Dathenus 1648a nog 
de oude notatie van 1598.

Afbeelding VI.12.2: 
De Hymne met 
melodie in Dathenus 
1598c. 

Afbeelding VI.12.3: 
De Hymne in 
Dathenus 1614e.
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Aan dit voorbeeld is tevens te zien dat de Hymne ook gezongen kan wor-
den op de Geneefse melodie van Psalm 100, een aanwijzing die vanaf 
1640 standaard wordt opgenomen in Dathenus’ kerkboek.292

De Hymne wordt niet alleen afgedrukt in Dathenus’ psalmboek, het 
gezang wordt ook gebruikt, blijkens gegevens uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw die we in hoofdstuk IV tegenkwamen. Bekend is bijvoor-
beeld het gebruik in de provincie Utrecht rond 1615 om het lied bij de 
doordeweekse avondvermaning te zingen.293

Als in 1773 de Staatsberijming wordt gemaakt, kiest de commissie 
noodgedwongen de ‘Avond-sang’ van Ghysen als uitgangspunt; de an-
dere twee bronberijmingen hebben geen herberijming van dit gezang. 
Ahasverus van den Berg (Gelderland) neemt het op zich om met een 
‘overzieninge en beschavinghe’ van het lied te komen.294 Drie zittingen 
later bespreekt de commissie zijn voorstel en wordt de eindtekst vastge-
steld.295 Op de volgende pagina de versie van Ghysen naast de nieuwe 
Staatsberijming:

292.  Deze aanwijzing heb ik voor het eerst getraceerd in 1615. Zie de tabel in paragraaf III.4.2.
293.  Zie de paragrafen IV.2.1 en IV.2.5.
294.  Zo Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 348. Vgl. Verbaal 1773, 116r.; Handelingen 1773, 237.
295.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 360-362: men bracht de verbeteringen van Van den Berg 
‘zoo veel mogelyk, tot eene zekere volmaaktheid’ (citaat op 360). Vgl. Verbaal 1773, 119v.-120r.; 
Handelingen 1773, 249-250.

Afbeelding VI.12.4: 
De Hymne in 
Dathenus 1650c.
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Ghysen 1686 Staatsberijming 1773

Avond-sang 

1. O groote God, gy eeuwig licht,
Niets is bedekt voor uw gesigt:
Uw glants bestraalt ons, waar wy gaan, 
Al schijnt geen Son, al licht geen Maan.

2. Na uwe schikking werd het nacht;
Houd gy dan over ons de wacht:
Door uwe goedheid ons behoed,
Voor alle ramp, en teegenspoed.

3. Verquik ons, door een soete rust,
Om goed te doen, met nieuwe lust.
Geef dat ons’ slaap gemaatigt zy,
Ja self tot uwer eer gedy.

4. Geef ons een Christelijk gemoed:
Op uwe komst ons wachten doet,
Waar voor het sondig herte beeft;
Maar onse sonden ons vergeeft.

5. Bescherm ons, in dien swaaren tijd
Wanneer de satan ons bestrijd;
Laat nooit den boosen vyand toe,
Dat hy ons eenig hinder doe.

6. Hoed ook de gansche Christenheid,
Verlos uw volk, dat tot u schreit;
Vertroost der hoog-bedroefden geest;
De kranken heilsaamlijk geneest.

7. God Vaader, onse Vaader zijt;
God Soon, maak ons in u verblijd;
God heil’gen Geest, ons steeds geleid:
Gelooft zy God, in eeuwigheid.

Avondzang 

1. O groote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

2. Toon ons uw goedheid en uw magt,
Door uw bescherming, dezen nacht;
Behoed ons tegen ramp en leed,
En blijf tot onze hulp gereed.

3. Verkwik ons door een zoete rust,
Om goed te doen met nieuwen lust;
Dat onze slaap gemaatigd zij,
Ja zelfs uw’ naam tot eer gedij’.

4. Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij uw komst verbeid’,
Daar ’t in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.

5. Bescherm ons, in den bangen tijd
Van zielverzoeking en van strijd;
Laat nooit den boozen vijand toe,
Dat hij ons eenig hinder doe.

6. Behoed het gansche Christendom;
Geef dat in kruis uw vreugd weêrom;
Vertroost het neêrgeboogen hart,
En heel in gunst der kranken smart.

7. O Vader, dat uw liefd’ ons blijk’!
O Zoon, maak ons uw beeld gelijk!
O Geest, zend uwen troost ons neêr!
Drieëenig God, U zij al d’eer!

Opvallend is dat bij Ghysen, die zijn gezang vooral aan de berijming van 
Jacobus Clercquius ontleend heeft,296 in strofe 1 niet Christus maar God 
als het eeuwige Licht wordt aangesproken. Deze moet volgens strofe 
2 beschermen in de nacht die komt. In strofe 3 heeft, vergeleken met 
het oorspronkelijke lied, het element van de zware slaap waarin iemand 
geplaagd wordt door vijanden en het eigen zondige vlees, plaatsgemaakt 
voor een zoete rust en een gematigde slaap. In strofe 4 wordt het ‘wakker 
zijn’ ingevuld als het verwachten van de wederkomst van Christus, waar-

296.  Op een enkele regel na neemt Ghysen het ‘Avond-Gesang’ uit de berijming van Clercquius 
uit 1664 over. Van Joannes Six van Chandelier (1674) zijn regel 1 van strofe 1 (‘O groote God, gy 
eeuwig licht’) en regel 1 van strofe 6. Regel 3 van strofe 3 is van Cornelis Boey (1659). Regel 4 
van strofe 3 is van Jacob Westerbaen (1656). 
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bij ook het element van de vergeving van zonden wordt toegevoegd. In 
strofe 5 is oorspronkelijk sprake van het bloed van Christus dat vrijkoopt, 
in de zestiende eeuw vertaald als ‘uw heilige vijf wonden rood’, maar bij 
Ghysen is die gedachte verdwenen. In strofe 6, waarin oorspronkelijk 
sprake was van het lichaam dat angst en pijn moet verdragen, komt nu 
het element van het genezen van de zieke. De laatste strofe is bij Ghysen 
een drievoudig gebed geworden. De oorspronkelijke trinitarische doxo-
logie is in de laatste regel weergegeven. Kortom, de ‘Avond-sang’ van 
Ghysen is inhoudelijk tamelijk ver verwijderd geraakt van de oorspron-
kelijke Hymne.

In 1773 wordt wat betreft het begin van het lied de breuk met de traditie 
hersteld: het gebed is weer gericht tot de ‘groote Christus, eeuwig licht’. 
In strofe 4 spreekt Ghysen van het zondige hart dat beeft voor Christus’ 
komst; die notie is in 1773 verdwenen. Ook de ons bestrijdende satan, die 
Ghysen in strofe 5 ten opzichte van het origineel had toegevoegd, komt 
niet terug. De laatste strofe sluit aan bij Ghysen: er wordt drievoudig ge-
beden om de liefde van de Vader, de gelijkvormigheid aan het beeld van 
Christus en de troost van de Geest. De oorspronkelijke doxologie komt in 
de laatste regel tot uitdrukking: ‘Drieëenig God, U zij al d’eer!’.

Als de Staatsberijming vanaf 1773 met muziek wordt gedrukt, krijgt 
de AZ de melodie zoals die vanaf 1650 in de psalmboeken van Dathenus 
stond: alle eerste en laatste noten lang, de tussenliggende noten kort. 
Zoals in dit psalmboek uit 1775:297

Een enkele keer wordt, net als bij de Hymne in het psalmboek van 
Dathenus vaak gebeurt, verwezen naar de mogelijkheid om het lied op de 
melodie van Psalm 100 te zingen.298

297.  In deze editie uit 1775 zijn in de eerste en de laatste melodieregel (vierde noot) toevallige 
verhogingen aangebracht. In de edities uit 1773 en 1774 ontbreken die nog.
298.  Ik bekeek elf uitgaven met muziek in de periode 1773-1779. In vier daarvan wordt bij de AZ 
verwezen naar de melodie van Psalm 100.

Afbeelding VI.12.5: De AZ in Staatsberijming 1775b.
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VI.13 Een Eigen Geschrift van David
Ook Een Eigen Geschrift van David (EigDav)299 verdient, als dertiende 
gezang, een behandeling in dit hoofdstuk. Het lied heeft weliswaar in 
het psalmboek van 1773 onder de ‘Eenige Gezangen’ geen officiële plek 
gekregen, toch wordt het door de commissie als extra gezang wel in een 
nieuwe berijming aangeboden. De reden is dat het zich in de achttiende 
eeuw in het psalmboek van Dathenus een vaste plaats onder de lofzangen 
had verworven.300

De oorsprong van het lied ligt in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw. Het staat, zo bleek in hoofdstuk III, voor het eerst in de dubbel-
uitgave van de Leidse drukker Lowijs Elzevier uit 1617 waarin deze de 
berijmingen van Dathenus en Marnix van Sint-Aldegonde naast elkaar 
zet.301 Hieronder het lied zoals het in de Leidse uitgave staat:

Het lied is aangeduid als ‘Psalmus Apocryphus. è Graeco’ en wordt, wel-
licht door de drukker, uitgebreid toegelicht: 

299.  Er zijn verschillende aanduidingen van dit lied in omloop. Ik kies in dit hoofdstuk voor de 
manier waarop het in Autograaf 1773 wordt weergegeven: Een Eigen Geschrift van David.
300.  Zie hiervoor de tabel in paragraaf III.6.2.
301.  Dathenus 1617b. Zie hiervoor paragraaf III.4.2.

Afbeelding VI.13.1: Het EigDav in Dathenus 1617b.
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Dese Psalm, is een eygen-geschrift vanden Coning David, dewelcke werd 
gevonden inde Griecksche Bybels, nochtans boven het getal der CL. Psalmen; 
doen hy tegen Goliad gecampt hadde, ende van Gode ten Coning gesalft was.
Welcken Psalm uyt den Grieckschen, in Nederduydschen dichte gestelt heeft, 
Doctor Abraham vander Meer. Pet. F. D. B.
Op den Sang vanden xix. Psalm: De Hemelen seer claer. etc. Ofte, De Hemel 
wijd end’ breed. etc.

Het betreft dus een apocriefe psalm uit de Griekse Bijbel. Het gaat om 
de zogenoemde Psalm 151 in de Septuaginta (LXX), de Griekse verta-
ling van het Oude Testament. In de Septuaginta wordt deze psalm, die 
tussen Psalm 150 en de zogenoemde ‘Oden’ in staat, als volgt geïntro-
duceerd: ‘Deze psalm is – hoewel boventallig – eigenhandig geschreven 
door David, na zijn tweegevecht met Goliat.’302 De Griekse psalm lijkt een 
korte variant te zijn van een uitgebreidere Psalm 151 in een van de Dode 
Zeerollen, de collectie handschriften die tussen 1947 en 1956 in de buurt 
van Qumran werd gevonden. In dit Qumran-handschrift bestaat het lied 
uit twee delen: Psalm 151A en 151B. Het eerste deel gaat over de zalving 
van David tot koning. Het tweede, waarvan slechts snippers bewaard zijn, 
gaat over Davids gevecht met Goliath.303 Op de volgende pagina de beide 
versies.304

302.  Geciteerd bij Sybe Bakker, ‘Een boventallig Davidslied. Vier eeuwen herdichtigen van Psalm 
151’, in: Jaco van der Knijff e.a. (red.), Bach, het kerklied en het orgel. Studies uit de kerkelijke 
‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth, Steenwijk 2016, 95-114, daar 95. Zie voor de 
Griekse tekst Alfred Rahlfs (ed.), Septuaginta. Vol. II: Libri poetici et prophetici, Stuttgart 1952, 
163-164.
303.  De teksten zijn te vinden op de zogenoemde psalmenrol 11Q5. Hoewel van Psalm 151B 
slechts enkele snippers bewaard zijn, weten we uit het opschrift dat dit gedeelte over Davids 
strijd met Goliath gaat: ‘De eerste heldendaad van [Da]vid, nadat de profeet van God hem gezalfd 
heeft’. Vertaling van F. García Martínez en A.S. van der Woude, geciteerd bij Bakker, ‘Een 
boventallig Davidslied’, 96.
304.  Geciteerd bij Bakker, ‘Een boventallig Davidslied’, 95-96. Deze heeft, aan de hand van een 
aantal Nederlandse en Engelse versies, zelf een vertaling gemaakt van de LXX-tekst (persoonlijke 
mededeling). De vertaling van de versie van Qumran is van F. García Martínez en A.S. van der 
Woude. Zie ook Pieter Oussoren e.a., Buiten de vesting. Een woord-voor-woord vertaling van 
alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken, vertaald door Pieter Oussoren en Renate 
Dekker, Vugt 2008, 303, waar een versie van Psalm 151 van tien verzen wordt gegeven die is 
samengesteld uit de Dode Zeerollen, de LXX en de Vulgaat. Vgl. de vertaling die L.M.P. Scholten, 
‘Een onbekende psalm’, Standvastig 21/1 (maart 1986) 8-11, daar 8 geeft van de Qumran-tekst.
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LXX Qumran

Psalm 151 

Deze Psalm is – hoewel boventallig – eigenhan-
dig geschreven door David, na zijn tweegevecht 
met Goliat.

1. Ik was klein te midden van mijn broers, 
en de jongste in het vaderlijk huis: 
ik hoedde de schapen van mijn vader.
2. Mijn handen maakten een muziekinstrument 
en mijn vingers bespeelden een lier. 
3. En wie zal dit mijn God vertellen? 
De Heer zelf, hij hoort alles.
4. Hij stuurde zijn boodschapper eropuit, 
en deze haalde me bij de schapen van mijn vader 
vandaan, 
en hij zalfde mij met de heilige olie. 
5. Mijn broers waren knap en groot, 
maar ze behaagden de Heer niet.
6. Ik liep de Filistijn tegemoet 
die mij vervloekte bij zijn afgoden. 
7. Maar ik ontrukte hem zijn zwaard, 
onthoofde hem, en wiste zo de schande van 
Israëls kinderen uit.

Psalm 151A 

3Een halleluja van David, de zoon van Isaï.

Ik was de jongste onder mijn broers 
en de kleinste onder de kinderen van mijn vader. 
Hij stelde mij aan 4als herder van zijn kudde 
en als heerser over zijn geiten. 
Mijn handen vervaardigden een fluit, 
mijn vingers een citer 
5en ik gaf YHWH lof.
Ik dacht bij mijzelf: 
de bergen leggen geen getuigenis 6voor mij af, 
de heuvelen vertellen niet te mijnen gunste, 
noch de bomen mijn woorden 
en de schapen mijn daden. 
7Wie dan zal vermelden, wie zal zeggen 
en wie zal vertellen mijn werken? 
De Heer van het al zag het, 
de God van 8het al hoorde het 
en Hij luisterde ernaar.
Hij zond zijn profeet om mij te zalven, 
Samuël 9om mij groot te maken. 
Mijn broers kwamen mij tegemoet, 
schoon van gestalte 
en schoon van aanzien. 
Hoewel zij groot van postuur waren, 
10met schone haargroei, 
verkoos YHWH God hen niet, 
maar liet mij 11achter de schapen vandaan 
weghalen 
en met heilige olie zalven; 
Hij stelde mij aan als leider van zijn volk 
/en als heerser/ over de kinderen van 12zijn 
verbond.

In het lied zingt de herdersjongen David, die niet in tel is, dat hij wordt 
uitgekozen om koning van Israël te worden en vervolgens de strijd aan-
gaat met de Filistijnse reus Goliath – verhalen uit 1 Samuël 16 en 17. De 
versie van Qumran, die uit een oudere overleveringsfase stamt, werpt 
met name licht op de wat plompverloren opmerking in vers 3 van de 
LXX-tekst dat David denkt dat niemand oog voor hem of zijn helden-
daden heeft. Het tweede deel van de Griekse variant (vers 6 en 7) zal 
overeenkomen met de inhoud van de verloren gegane Psalm 151B van 
Qumran.

In bovengenoemde uitgave uit 1617 waarin het EigDav voor het eerst 
voorkomt, is sprake van een apocriefe psalm uit de Griekse Bijbel, en niet 
uit Hebreeuwse tekstvarianten. De Dode Zeerollen zijn dan ook in de 
zeventiende eeuw nog niet bekend. We moeten er daarom van uitgaan 
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dat dit EigDav een berijming is van de LXX-versie.305 Hieronder staan ze 
naast elkaar.

LXX Dathenus 1617b

Psalm 151 

1. Ik was klein te midden van mijn broers, 
en de jongste in het vaderlijk huis: 
ik hoedde de schapen van mijn vader.
2. Mijn handen maakten een muziekinstrument 
en mijn vingers bespeelden een lier. 

3. En wie zal dit mijn God vertellen? 
De Heer zelf, hij hoort alles.
4. Hij stuurde zijn boodschapper eropuit, 
en deze haalde me bij de schapen van mijn vader 
vandaan, 
en hij zalfde mij met de heilige olie. 

Psalmus Apocryphus. è Graeco 

I. Als ick noch jongeling
Geachtet seer gering
By mijne Broeders was;
End’ dagelijcks nam waer,
De schaepen hier end’ daer
Gaen weydend’ in het gras:
Terwijlen t’vee nu at;
Ick in de schaduw’ sat,
End’ loofde God den Heere;
Een Instrument ick wracht,
Daer op ick dan voort-bracht
Des Alderhoogstens eere.

II. Maer God Almagtig, siet!
My die was min als niet,
Vercoos in sijnen sin;
Die niet op t’groot en past,
Gaf sijnen *Boode last,1 
Tot my te coomen in:
De welcke my terstond,
Verclaerd’ uyt Godes mond
Den raed by hem beslooten;
End’ heeft my daer op ras,
Met t’heylig oly-glas
Gesalft end’ overgooten.

1.  In de kantlijn: ‘*Namentlijck Samueli.’

305.  De apocriefe psalm komt in de Masoretische tekst van de Hebreeuwse Bijbel niet 
voor. In de Deux-Aesbijbel (1562) is het lied evenmin te vinden, ook niet onder de apocriefe 
geschriften. Scholten, ‘Een onbekende psalm’, 9, stelt dat de Vulgaat, de Latijnse Bijbel, het lied 
bevat. Dat is echter niet in elke editie het geval. De Vulgaat van Hieronymus (390-405) telt 
ook de zogenaamde ‘apocrypha’: boeken en stukken uit de LXX die hij niet in het Hebreeuws 
tegenkwam. Sommige vertaalde Hieronymus opnieuw. Andere, waaronder Psalm 151, houden in 
de Vulgaat hun oude Latijnse vertaling. In elke complete editie van de Vulgaat waren deze niet-
canonieke geschriften te vinden.  Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Vulgate (laatst geraadpleegd 
16-12-2017). Het Concilie van Trente doet in 1546 uitspraak over het alleenrecht van de Vulgaat. 
In 1592 verschijnt de zogenaamde Editio Sixto-Clementina, die tot in de twintigste eeuw 
de officiële vertaling is. Deze Vulgaat bevat slechts drie apocriefe geschriften: het gebed van 
Manasse en 3 en 4 Ezra. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_apocrypha#Clementine_
Vulgate (laatst geraadpleegd 16-12-2017). In latere edities van de Vulgaat, zoals de Stuttgart 
Vulgate (1969), wordt Psalm 151 weer toegevoegd. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_
apocrypha#Apocrypha_of_the_King_James_Version (laatst geraadpleegd 16-12-2017). In onder 
andere de Oosters-Orthodoxe Kerk wordt Psalm 151 als canoniek beschouwd. Zie:  https://
en.wikipedia.org/wiki/Psalm_151 (laatst geraadpleegd 16-12-2017).



458

HEILIGE GEZANGEN

5. Mijn broers waren knap en groot, 
maar ze behaagden de Heer niet.
6. Ik liep de Filistijn tegemoet 
die mij vervloekte bij zijn afgoden. 
7. Maar ik ontrukte hem zijn zwaard, 
onthoofde hem, en wiste zo de schande van 
Israëls kinderen uit.

III. Van mijne Broeders sterck
Gansch maeckte God geen werck;
Maer liet hun alle staen:
En slaende niet eens acht
Op haeren trotzen pracht,
Noch opgeblaesen waen.
Oock heeft de Heere goed
Den Reus vol hooger-moed
Door my gebracht ter schande,
Jae my heeft hy gesteld,
Die Herder was int veld,
Tot Coning in den Lande.

Het betreft een vrije en tamelijk wijdlopige berijming van het Griekse ori-
gineel, die te zingen is op de Geneefse melodie van Psalm 19.306 Opvallend 
is dat de derde strofe na de regels over de strijd met Goliath eindigt met 
het gegeven dat David koning wordt, iets wat niet in de Griekse tekst 
maar wel in de Qumran-tekst staat. Wellicht heeft de auteur in de zeven-
tiende eeuw de beschikking gehad over een uitgebreidere Griekse variant 
van deze psalm.

De berijmer wordt in 1617 aangeduid als ‘Doctor Abraham vander 
Meer. Pet. F. D. B.’.307 Als in 1624 Anthonis de Hubert in zijn psalmberij-
ming, behalve een eigen versie van het EigDav, ook het lied van Van der 
Meer opneemt, duidt hij de auteur aan als ‘de Heer Meester Abraham 
vander Meer, Raadsheer in den Provinziaale hove van Holland &c.’. De 
toevoeging dat Van der Meer raadsheer bij het Hof van Holland is, wijst 
naar de Delftse jurist dr. Abraham Pietersz. van der Meer (1584-1638), 
die vanaf 1605 als advocaat en vanaf 1621 ook als raadsheer van het Hof 
van Holland actief is.308 Waarom en wanneer Van der Meer zijn berij-

306.  De melodieaanduiding in Dathenus 1617d verwijst naar Psalm 19 in respectievelijk 
Dathenus’ en Marnix’ berijming. Zie voor de melodie van Psalm 19 Pidoux, Le Psautier 
Huguenot, I, 26, nr. 19. De melodie komt in deze variant (nr. 19c) voor het eerst voor in het 
vierstemmige psalmboek van Louis Bourgeois uit 1547. Vanaf 1551 wordt in de Geneefse 
psalmuitgaven Psalm 19 op deze melodie gezongen. Waarschijnlijk is Bourgeois degene die een 
eerdere versie (zie nr. 19b) van de melodie bewerkte. 
307.  Waar de aanduiding ‘Pet. F. D. B.’ voor staat, heb ik niet kunnen achterhalen.
308.  Een andere Abraham van der Meer die in aanmerking zou kunnen komen als auteur van 
dit lied, is de rector van Latijnse school in Zierikzee, de plaats waar Anthonis de Hubert vandaan 
kwam. Vaak is aan deze Van der Meer (ca. 1582-1632), die ook dichterlijk actief was, gedacht 
als auteur van het lied, vanwege de persoonlijke relatie met De Hubert. Nu niet het psalmboek 
van De Hubert als eerste bron van het EigDav geldt, vervalt die link. Het kan daarom juist met 
opzet zijn dat De Hubert de Van der Meer van het lied uitdrukkelijk als raadsheer aanduidt, 
gezien de andere Abraham van der Meer die hij ook kent. Zie Ros, Davids soete lier, 128, noot 
7. Vgl. over de auteur van het lied Bakker, ‘Een boventallig Davidslied’, 100. Een uitgebreide 
levensbeschrijving is te vinden bij een portret van Van der Meer op de site van Sotheby’s: http://
www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.37.html/2009/old-master-paintings-am1074 
(laatst geraadpleegd 16-12-2017).
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ming van de apocriefe psalm maakt, is onduidelijk. Ook drukker Lowijs 
Elzevier verantwoordt in de uitgave van 1617 nergens waarom hij dit lied 
opneemt.309

Blijkbaar geniet het EigDav in de versie van Van der Meer310 populari-
teit, want na 1650 verschijnt het ook in het psalmboek van Dathenus: aan-
vankelijk nog sporadisch, maar vanaf 1675 steeds vaker.311 Voor zover ik 
heb kunnen traceren, komt het lied voor de eerste keer achter Dathenus’ 
psalmen voor in een editie die voor de doopsgezinden in Emden, Hamburg 
en Dantzig wordt gemaakt.312 De eerste uitgave voor Nederlands publiek 
waarin het lied is opgenomen, stamt uit 1658.313 Helemaal achterin, als 
dertiende gezang, staat het op deze manier in het psalmboek:

309.  Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 165 doet de suggestie dat het besluit van de nationale 
synode van Dordrecht van 1618-1619 om de apocriefe Bijbelboeken opnieuw te vertalen en 
achter de nieuwe Bijbelvertaling toe te voegen, kan verklaren dat Van der Meer en De Hubert 
met het EigDav voor de dag komen. Hij gaat er echter van uit dat het lied pas in 1624 voor het 
eerst verschijnt. Bovendien bevatten de apocriefe boeken waarover de synode een besluit neemt 
niet Psalm 151 uit de LXX. Bakker ‘Een boventallig Davidslied’, 100 stelt op basis van genoemde 
passage bij Van Iperen ten onrechte dat Van der Meer al tijdens de synode van 1618-1619 nadacht 
over een verbeterde psalmberijming. Het enige wat Van Iperen schrijft, is dat Van der Meer al 
eerder dan De Hubert een berijming van het EigDav maakte.
310.  Er zijn in de periode tot 1773 ook andere versies van het EigDav op de markt. Behalve die 
van De Hubert (1624) ook een lied van Halma (1707), een lied van de hand van Cornelis van 
Eeke in een doopsgezinde bundel uit 1713, een lied van Van Belle (1733) en een lied van Duim 
(1747). Zie de betreffende tabellen in de paragrafen IV.2.2.1, IV.3.2.1 en IV.4.2.1. Dirck Pietersz. 
Pers neemt in zijn Vernieuwde Urania (...) uit 1648 het lied ‘David van Samuel gesalft’ op, 
waarvan hij meldt dat hij ‘Eensdeels den 151.Psalm, by den Griecken, naer-gevolght’ heeft. Zie 
de Nederlandse Liederenbank (laatst geraadpleegd 16-12-2017). Vgl. Bakker, ‘Een boventallig 
Davidslied’, 98-109, die voor de periode tot 1773 vier versies van het EigDav behandelt. Van 
Iperen, Kerkelyke historie, I, 165-166 stelt dat Van der Meer vaak voor een predikant is gehouden 
en dat eenvoudige mensen naderhand Van der Meer en David voor dezelfde persoon hielden. 
311.  Zie de tabel in paragraaf III.5.2.
312.  Dathenus 1652a. Zie paragraaf III.5.2.
313.  Dathenus 1658c.
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In de achttiende eeuw heeft de apocriefe psalm zich, zoals gezegd, een 
vaste plaats verworven tussen de gezangen in Dathenus’ psalmboek. In 
hoofdstuk III zagen we dat het in vier op de vijf psalmboeken wordt afge-
drukt. 

De commissie die zich in 1773 met de Staatsberijming bezighoudt, kan 
dan ook eigenlijk niet om het EigDav heen. Aan het begin van de werk-
zaamheden wordt echter, zoals we zagen, een probleem gesignaleerd: in 
de drie berijmingen waaruit de commissie haar psalmen moet kiezen 
(Ghysen, LDSP en Voet) is geen herberijming van het EigDav voorhan-
den.314 Tijdens de 110e zitting legt Josua van Iperen (Zeeland) opnieuw de 
vraag op tafel wat er met het lied moet gebeuren.315 De beslissing daar-
over wordt uitgesteld. In de 111e zitting komt de voorzitter erop terug. 
Na een inventarisatie blijken de meningen van de commissieleden echter 

314.  Zie paragraaf V.1.1.
315.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 344. Vgl. Verbaal 1773, 115v.; Handelingen 1773, 235.

Afbeelding VI.13.2: Het EigDav in Dathenus 1658c.
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verdeeld. Daarop besluiten de staatsgemachtigden dat het lied wél op-
nieuw berijmd zal worden, maar dat aan de Staten-Generaal wordt over-
gelaten wat er vervolgens mee moet gebeuren. Aan Van Iperen wordt 
gevraagd met een nieuwe berijming uit het Grieks te komen.316 

De Zeeuwse afgevaardigde maakt, op de gebruikelijke melodie van 
Psalm 19, een nieuwe berijming. In de 114e zitting schaaft de commis-
sie er vervolgens aan en wordt vastgesteld dat de titel zal luiden: ‘Een 
Gezang in de Oude beryminge genoemd, Een Eigen Geschrift van 
David’.317 Er rijst echter een probleem: het lied dat Van Iperen heeft ge-
maakt telt slechts tien in plaats van de gebruikelijke twaalf regels per 
strofe. De behandeling van het gezang wordt daarom doorgeschoven naar 
een volgende zitting.318 Pas in de 120e zitting komt de commissie op het 
lied terug. Van Iperen heeft de aanvullingen in elke strofe gemaakt en 
die worden door de andere commissieleden goedgekeurd.319 De staatsge-
machtigden adviseren vervolgens om het lied, geschreven op een los vel 
papier, achter in de autograaf van het psalmboek te leggen en zo aan de 
Staten-Generaal aan te bieden. Die moeten dan maar zeggen of het lied 
straks ook meegedrukt moet worden. Als reden om het zo te doen, wordt 
genoemd dat het lied in veel gezinnen en op scholen gebruikt wordt.320 

316.  Verbaal 1773, 116r.; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 348; Handelingen 1773, 238: de 
gemachtigden geven te kennen dat men het lied ‘bij voorraad’ zou kunnen gereedmaken.
317.  Verbaal 1773, 120r.; Handelingen 1773, 250-251; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 362. 
In Verbaal 1773 is sprake van ‘verbeteringen in het Eygen geschrift Davids uit de Psalmen van 
Dathenus’. In de Handelingen 1773 wordt de titel van het lied (behalve de eerste letter) met 
kleine letters geschreven.
318.  In het Verbaal 1773, 120 en in de Handelingen 1773, 250-251 wordt de tekst van het lied bij 
de 114e zitting weergegeven. Echter, inderdaad met tien regels per strofe. Van Iperen, Kerkelyke 
historie, II, 362 meldt daarentegen bij de 114e zitting dat er naderhand, in de 120e zitting, ‘nog 
iets merkwaardigs’ aan het lied werd veranderd, zodat hij er daar op terugkomt. 
319.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 388-389. In Verbaal 1773, 124v. en Handelingen 
1773, 261-262 zijn bij de 120e zitting de aanvullingen aangegeven. Als de laatste hand aan het 
EigDav wordt gelegd is de 119e plechtige vergadering al achter de rug, waar voor een groot 
aantal belangrijke mensen uit het nieuwe psalmboek is voorgelezen en waar Baron van Lynden 
tot Hemmen een lange toespraak heeft gehouden. Ook is aan het begin van de 120e zitting al 
door twee commissieleden gemeld dat ze het ‘Autographon’ vanaf Psalm 120 ‘tot op het einde 
der Lofzangen’ hebben doorzocht en nagekeken en alles ‘wel en zuiver’ hebben bevonden. Pas 
daarna moet de tekst van het EigDav, dat dus blijkbaar buiten de ‘Lofzangen’ valt, nog worden 
vastgesteld. Zie Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 367vv., 388.
320.  Verbaal 1773, 123v.; Handelingen 1773, 262; Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 390. Van 
Iperen noemt de ‘vele huisgezinnen’. De Handelingen 1773 zeggen dat dit ‘dichtstukje’ op deze 
manier aan de Staten-Generaal wordt aangeboden ‘als een stuk dat voorhenen in de psalmboeken 
gestaan heeft, en in de scholen plagt gebruikt te worden’. In Verbaal 1773 wordt gezegd dat het 
lied in 1773 nog in sommige scholen wordt gebruikt.
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Als het nieuwe psalmboek even later wordt gepresenteerd en Baron van 
Lynden tot Hemmen namens de commissie de Staten-Generaal en de 
stadhouder toespreekt, noemt hij het EigDav met name. Het stond wel-
iswaar niet in een van de drie bronberijmingen, maar toch oordeelden 
sommige commissieleden dat het niet van de andere gezangen geschei-
den mocht worden, vanwege het feit dat het in ‘veele scholen en huisge-
zinnen’ wordt gebruikt. Het is nu aan de Staten-Generaal om te beslissen 
wat er verder mee moet gebeuren.321

Het lied zoals het op het bovenstaande losse blad in de autograaf van 
het psalmboek van 1773 is te vinden, luidt als volgt:

321.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 394-395.

Afbeelding VI.13.3: Het EigDav in Autograaf 1773.
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Autograaf 1773

Een gezang, in de oude berijming genoemd: Een Eigen Geschrift van David

1. Ik was een jongeling 
Nog teder en gering,
Bij broedren laag geacht;
Men had mij in het veld
Tot herder aangesteld;
Daar hield ik steeds de wacht,
En weidde ’t wollig vee:
Toen maakt’ ik, wel te vreê, 
Een harp met eigen handen;
Ik greep het snaarentuig;
’k Zong psalmen; van ’t gejuich
Weergalmden onze landen.

2. Wat blijdschap, welk een eer,
Dat zelfs de Hemelheer
Wou luistren naar ’t geklank
Van mijne harp en stem!
Mijn lied behaagde Hem,
En ’k zei zijn goedheid dank.
Hij had mij ’t rijk besteld;
Men riep mij, uit het veld,
Van achter ’s vaders schaapen:
Ik kwam, en stond bedeesd,
Verlegen en bevreesd:
God werd mijn schild en wapen.

3. Der broedren schoon gelaat,
Noch kracht kwam hun te baat;
Geen moed, geen krijgsbeleid:
Gods knecht ging hen voorbij,
Maar groett’ en zalfde mij;
Toen rees mijn dapperheid:
Toen voeld’ ik eenen gloed
Van heilgen heldenmoed;
Ik ging den reus bevechten;
Ik velde hem ter aard’,
’k Versloeg hem met zijn zwaard,
Tot eer van ’s Heeren knechten.

Net als de berijming van Van der Meer, is ook het lied van de 
Staatsberijmers een vrije en wijdlopige weergave van het Griekse origi-
neel.322 Qua strofenindeling heeft Van Iperen zich gehouden aan de versie 
van Van der Meer. Opvallend is echter dat het koningschap waarmee Van 
der Meer eindigde, bij Van Iperen wordt weggelaten. Over een besluit 
van de Staten-Generaal over het wel of niet mee laten drukken van het 
EigDav is niets bekend.323 Het oordeel lijkt negatief uitgevallen te zijn. In 
ieder geval is het kerkvolk ontstemd over het feit dat de apocriefe psalm 
niet meer terugkomt in de nieuwe berijming.324 

Hier en daar neemt een drukker de vrijheid om op die vraag in te spe-
len. Zo verschijnt in augustus 1774 in de Leeuwarder Courant een adver-
tentie waarin een doopsgezinde voorganger in Dokkum en de stadsdruk-
ker van Dokkum gezamenlijk de uitgave van het EigDav aankondigen. 
Het vel, dat twee stuivers kost en behalve in Friesland ook in Groningen 
te verkrijgen is, kan achter de nieuwe psalmberijming gevoegd worden.325 

322.  Volgens Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 395 stelde Baron van Lynden tot Hemmen bij de 
presentatie van het psalmboek dat het lied ‘eenigzints nader aan de Grieksche Overzettinge’ is 
gebracht.
323.  Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 417 ten aanzien van de beraadslagingen van de 
Staten-Generaal over het drukken van het psalmboek: ‘Zoo veel ik merken kan, is er toen geen 
byzonder besluit, over het Eigen Geschrift van David, gevallen.’
324.  Van Iperen, Kerkelyke historie, I, 166 schrijft tenminste in 1777 dat de eenvoudige lieden 
‘bitterlyk gekermd’ hebben ‘dat men nu, by de Nieuwe Beryminge, zoo vermetel ware te werk 
gegaan en in zoo verre de Psalmen verbasterd had, dat men het Eigen Geschrift van David had 
achterwegen gelaaten!’
325.  Zie Bakker, ‘Een boventallig Davidslied’, 111. Het gaat om de doopsgezinde voorganger 
Feike Hiddes van der Ploeg en stadsdrukker H. Groenia. De tekst van de advertentie van 20 
augustus 1774 luidt: ‘F. v.d. Ploeg en H. Groenia geven heden te Dockum uit: Het eigen Geschrift 
van DAVID of DAVIDS JEUGD: in een uitnemend vloeibaar vers, door een Gereformeerd 
Godgeleerde van Naam, nagelezen en op best Muzyk Papier gedrukt (...) [Het] zal den 22 Aug. 
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Of het hier gaat om de versie van Van Iperen, wordt er niet bij vermeld. 
Feit is dat er ook andere varianten van het EigDav op de markt worden 
gebracht. In de Amsterdamsche Courant biedt boekverkoper H. Keyzer 
in oktober 1774 bijvoorbeeld voor één stuiver een EigDav aan dat ‘op-
nieuw in Dichtmaat’ is gebracht door ‘F.B.’.326 Bij het uitgeven van het 
psalmboek zijn drukkers echter, in ieder geval in de eerste jaren, terug-
houdend om het lied op te nemen.327

by de meeste Boekhandelaren in Vriesland, als ook te Groningen by L.HUIZING, voor 2 Stuivers 
te bekomen zijn. Het kan gevoegd worden agter de Nieuwe Psalmen in drie formaten (...).’
326.  Zie de Amsterdamsche Courant van 25 oktober 1774, pagina 3 (te raadplegen via www.
delpher.nl). Boekverkoper en zegellakker H. Keyzer biedt aan ‘het EIGE GESCHRIFT DAVIDS 
boven de 150 Psalmen, op nieuw in Dichtmaat gebragt door F.B., in onderscheide Formaaten om 
by de Groote en Kleine Psalmen te kunnen Ingebonden worden, à 1 Stuiver’. Wie ‘F.B.’ is, wordt 
niet duidelijk.
327.  Ik bekeek twaalf psalmuitgaven die in de periode 1773-1777 verschijnen. Geen van 
die uitgaven heeft het EigDav, ook niet achter in het kerkboek. In de bijzondere teksteditie 
Staatsberijming 1775a (Amsterdam, Hendrik Tiedeman), waarin naast elke psalm de versie van 
Ghysen, Voet of LDSP is afgedrukt, is het lied als ‘Bijvoegzel’ achter de AZ en de ‘Verklaaring’ 
opgenomen. In de luxe uitgevoerde uitgave Staatsberijming 1776a (Amsterdam, weduwe 
Loveringh en Allart) is het lied compleet opgenomen in de ‘Beknopte historie der nieuwe 
psalmberijming’ die voorin is opgenomen. Ook voor de periode 1777-1800 heb ik geen uitgave 
met het gezang kunnen vinden. Vgl. Acquoy, ‘De psalmwijzen’, 84, die een psalmboek in kwarto-
formaat uit 1792 (Amsterdam, Brandt e.a.) noemt waarin het lied helemaal achter in het kerkboek 
is opgenomen. Een exemplaar van deze editie dat ik kon inzien, heeft het lied echter niet. Vgl. 
Bakker, ‘Een boventallig Davidslied’, 111: ‘Drukkers van kerkboeken met de berijming van 1773 
plaatsten soms het Davidslied van Van Iperen als nummer 13 achter de twaalf Eenige Gezangen 
of achter de catechismus en de formulieren, gescheiden van de andere gezangen. Maar in de 
meeste edities ontbreekt het.’ Op welke periode Bakker precies doelt, wordt niet duidelijk. Vgl. H. 
Hasper, Een reformatorisch kerkboek, Leeuwarden 1941, 62, die stelt dat het lied van Van Iperen 
in de negentiende eeuw ‘menigmaal’ achter de psalmen in de berijming van 1773 is opgenomen. 
Nader onderzoek moet uitwijzen of deze stelling te handhaven is.
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VI.14 Conclusie 
Als we aan het eind van dit hoofdstuk inventariseren wat we gevon-
den hebben over de herkomst en ontwikkeling van de dertien ‘Eenige 
Gezangen’, dan is een en ander in onderstaand schema weer te geven:

Oorspr. tekst 
(taal / auteur)

Oorspr. 
melodie

Ned. versie 
16e/17e eeuw

Herkomst 
Ghysen 

1773

TG Frans / Marot Frans Dath Voet

LM ? / ? Frans Dath Voet

LZ ? / ? Duits Dath LDSP

LS Frans / Marot Frans Dath LDSP

GdH Duits / Luther Duits Utenh Voet

EBAG Frans / Marot Frans Dath m.n. Six Ghy

TBAG Duits / Luther Duits Utenh Voet

BvdP ? / ? ? Utenh m.n. Six Ghy

MZ Nederlands / Pers Frans Pers Six Ghy

BvhE Frans / ? ? Heyns? Six / Cler Ghy

DnhE Frans / ? ? ? Six / Cler Ghy

AZ Latijn / Duits / ? ME ? m.n. Cler Ghy

EigDav Nederlands / vdMeer Frans vdMeer Iperen

Tabel VI.14.1: Herkomst en ontwikkeling van de ‘Eenige Gezangen’.

Ondanks dat de herkomst van een aantal gezangen nog altijd onduidelijk 
is, kunnen we wel een paar karakteriseringen van de collectie ‘Eenige 
Gezangen’ geven. 

Wat betreft de oorsprong van de gezangen die in de zestiende en ze-
ventiende eeuw in Dathenus’ psalmboek staan, dan heeft slechts onge-
veer de helft een Franse herkomst qua tekst en melodie.328 Dit terwijl de 
gezangen staan achter een psalmboek dat in z’n geheel teruggaat op het 
Franse psalter.329 De andere helft van de gezangen heeft een Duitse,330 

328.  Zes melodieën hebben een Franse oorsprong. Als we ook de melodieën van de beide 
maaltijdliederen, die waarschijnlijk eveneens een Franse herkomst hebben, meerekenen, komen 
we op acht melodieën. Als het gaat om de teksten hebben ten minste vijf gezangen een Franse 
herkomst. Mogelijk moet ook de Lofzang van Maria hierbij opgeteld worden, waarmee het aantal 
op zes zou komen.
329.  Overigens heeft het Geneefse Psalter als het gaat om de melodieën ook een enkele melodie 
met een Duitse herkomst. Zo is de melodie van Psalm 36 (68) van componist Matthias Greiter 
afkomstig uit een Duitstalig Straatsburgs gezangboek. Zie Pidoux, Le Psautier Huguenot, I, 44, 
nr. 36.
330.  Mogelijk gaat ook de Bedezang voor de Predikatie terug op een Duits voorbeeld. In dat geval 
komt het aantal qua Duitse teksten op vier en qua Duitse melodieën eveneens op vier (de melodie 
van de Avondzang kan niet als een Duitse melodie worden getypeerd; bij de teksten is dit gezang 
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Nederlandse of zelfs middeleeuwse Latijnse achtergrond. Daarmee is de 
volle breedte van het liedrepertoire dat in de zestiende eeuw onder re-
formatorisch gezinden gebruikt wordt, in deze collectie vertegenwoor-
digd.

Als het gaat om de zestiende- en zeventiende-eeuwse versies van de 
gezangen, valt direct op dat naast Dathenus Utenhove goed vertegen-
woordigd is. Hoewel hij als een concurrent van Dathenus gezien kan 
worden en de psalmen van Dathenus in 1566 de psalmen van Utenhove 
(moeten) vervangen, leeft de naam van de Londense ouderling toch voort 
in het psalmboek dat eeuwenlang in de gereformeerde eredienst in de 
Nederlanden wordt gebruikt. Voor ten minste twee, misschien drie liede-
ren331 vormt Utenhove de brug tussen het Duitse lutherse liedrepertoire 
en het gereformeerde psalmboek.332 Daarmee heeft een tendens die gedu-
rende het gehele tijdvak van dit onderzoek speelt, namelijk het gegeven 
dat Nederlandse gereformeerden ook liederen van Duits-lutherse her-
komst zingen, zijn beslag gekregen in het gereformeerde psalmboek.333

Wat betreft de gezangen die in de achttiende eeuw de collectie ‘Eenige 
Gezangen’ vormen, heeft bijna de helft een zeventiende-eeuwse her-
komst. Omdat Voet en LDSP niet alle gezangen hebben berijmd, kan de 
Staatscommissie in 1773 in vijf gevallen niet anders dan de versie van 
Ghysen nemen. Met als gevolg dat de helft van de twaalf ‘Eenige Gezangen’ 
(het Eigen Geschrift van David niet meegerekend) uit Ghysen komt.334 En 
dat terwijl de Staatsberijmers bij de psalmen een voorkeur hebben voor 
Voet en LDSP en slechts tien psalmen van Ghysen (6,6 procent van het 
geheel) overnemen.335 Met Ghysen kiezen ze overigens voor nog oudere 
zeventiende-eeuwse psalmberijmers, aangezien Ghysen slechts zinnen en 
gezangen van anderen overneemt. Met name het psalmboek van Joannes 
Six van Chandelier uit 1674 is een dankbare leverancier voor (gedeelten 
van) de gezangen; de berijming van Jacobus Clercquius uit 1664 is een goe-
de tweede.336 Wat betreft de verhouding tussen de berijming van Voet en 

wel meegeteld).
331.  Zoals gezegd heeft de Bedezang voor de Predikatie mogelijk een Duitse herkomst.
332.  Zie over de gezangen van Utenhove en Dathenus Jaco van der Knijff, ‘Gereformeerde 
gezangen in de 16e eeuw’, TNK 17/1 (maart 2014) 8-14, daar 8-11.
333.  Zie hierover recent Van der Knijff, ‘Een pinksterlied voor de boeren in Overijssel’, 59-60, 
met de daar genoemde literatuur van met name Jan R. Luth.
334.  De eerste berijming van de geloofsbelijdenis is ‘vrijwillig’ uit Ghysen gekozen, waarbij 
moet worden opgemerkt dat alleen de berijming van LDSP een alternatief vormde. 
335.  Van Iperen, Kerkelyke historie, II, 332-333 zegt dat de commissie Psalm 150 uit Ghysen 
kiest, ‘om het tiental vol te maaken’.
336.  Andere psalmberijmers van wie enkele regels voorkomen in de gezangen van Ghysen zijn 
Jacob Westerbaen, Cornelis Boey en Anthonis de Hubert.
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die van LDSP, gaat het om vier tegen twee, een verhouding die vergelijk-
baar is met het aantal psalmen uit beide bundels.337

Met het constateren uit welke bundels de Staatsberijmers putten als 
het gaat om de gezangen, is niet alles gezegd. Ze ‘beschaven’ immers als 
commissie de gezangen voor ze die opnemen in de nieuwe psalmberij-
ming. De vraag rijst hoe groot in de collectie ‘Eenige Gezangen’ de invloed 
van de Staatsberijmers is en of over de gezangen gezegd kan worden wat 
vaak van de psalmen is gezegd, namelijk dat het achttiende-eeuwse ver-
lichtingsdenken aanwijsbaar is in de teksten.

Wat betreft het laatste, zal eerst moeten worden vastgesteld waar-
aan het zogenoemde verlichtingsdenken te herkennen is. Onderzoekers 
noemen een aantal ‘verlichte kenmerken’ van de Staatsberijming: al te 
plastisch spreken over God of het menselijk lichaam wordt verhullend 
weergegeven, mythische voorstellingen als de Leviathan worden ‘weg-
vertaald’, er is aandacht voor de wereld (de ‘blinde heiden’), er ligt een 
nadruk op het streven naar burgermansdeugd en goede zeden, er wordt 
een tegenstelling gecreëerd tussen stof en geest en God wordt aange-
duid met brede termen als Opperwezen, Opperheer, eeuwig Wezen of 
Oorsprong aller dingen.338 

Aan de hand van deze opsomming kunnen we, op basis van wat in dit 
hoofdstuk naar voren is gebracht, concluderen dat een aantal van boven-
genoemde kenmerken terugkomt in de gezangen. Met name gaat het dan 
om de manier waarop God wordt aangeduid en de terminologie die wordt 
gebruikt om het christenleven aan te geven. God wordt onder andere om-
schreven als ‘hoogste Majesteit’, ‘Alvermogen’, ‘Beschikker van ons deel 
en lot’ en ‘Hemelheer’. Hij is Degene Die ‘met ons lot bewogen’ is.339 Het 

337.  Voor de psalmen worden van de 140 die niet uit Ghysen komen er 82 uit Voet genomen en 
58 uit LDSP, een verhouding van ongeveer 60 procent om 40 procent. Zie Ros, Davids soete lier, 
278.
338.  Roel Bosch, ‘De eredienst als strijdperk van Verlichting. De psalmberijming van 1773’, 
in: Ernestine van der Wall en Leo Wessels (red.), Een veelzijdige verstandhouding. Religie en 
Verlichting in Nederland 1650-1850, Nijmegen 2007, 209-226, daar 211-212 noemt zes ‘verlichte 
kenmerken’ van de berijming van 1773; vgl. Inger Leemans en Gert-Jan Johannes, Worm en 
donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek, Amsterdam 
2013, 643-644; Ros, Davids soete lier, 292-301; Jan R. Luth, ‘Het kerklied in beweging ten tijde 
van de Verlichting’, JvL 12 (1996) 239-249, daar 245-246. Zie over de vraag hoe de verlichting 
in de tweede helft van de achttiende eeuw gedefinieerd moet worden Roel A. Bosch, En nooit 
meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810, Zoetermeer 1996, 
25-35; Peene, Josua van Iperen, 13-15. Peene typeert Josua van Iperen, een van de leden van 
de commissie die de Staatsberijming vervaardigt, als een ‘gematigd-verlicht’ predikant, tussen 
traditionalisme en radicale verlichting. Zie Peene, Josua van Iperen, 384.  
339.  Over de uitdrukking ‘met ons lot bewogen’ in de Lofzang van Zacharias is veel 
gediscussieerd. Vanuit de gedachte dat God alleen in Zichzelf bewogen kan zijn, hebben mensen 
moeite (gehad) met deze regel. Er zou ook de geest van de verlichting in doorklinken. Zie 
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leven met God wordt aangeduid als dienen in ‘ware deugd’, het getrouw 
verrichten van ‘ons ambt en plicht’, waarbij we ons ‘gedragen zoals het 
behoort’, nederig zijn, berusten in Gods wil en stil zijn in tegenspoeden. 
Onze slaap is een ‘zoete rust’ en moet ‘gematigd’ zijn. David heet ‘teder’, 
‘gering’ en ‘bedeesd’, maar vertoont ook een ‘heilige heldenmoed’. De 
kerk heet een ‘algemeen genootschap’. De predikant moet zichzelf en de 
gemeente ‘stichten’. De ziel zal in de hemel eeuwig ‘volzalig’ leven. En 
het ‘licht, zo groot zo schoon’ dat van de hemel daalde verlicht het ‘blind 
gezicht’ van het ‘heidendom’.

De voorbeelden laten zien dat een aantal ‘verlichte kenmerken’ die in 
de psalmen van 1773 voorkomen, inderdaad ook in de ‘Eenige Gezangen’ 
te vinden is. Het aantal voorbeelden is echter, vergeleken bij wat er vanuit 
de psalmen naar voren gebracht kan worden, beperkt.340 Overigens hebben 
we gezien dat een deel van de ‘verlichte’ uitdrukkingen niet uit de koker 
van de ‘verlichte’ achttiende-eeuwse predikanten komt, maar via de berij-
ming van Ghysen op een zeventiende-eeuwse bron teruggaat.341 Voor het 
grootste deel sluit de taal van de ‘Eenige Gezangen’ echter aan bij het klas-
sieke jargon van de Statenvertaling en de Drie Formulieren van Enigheid, 
waaraan de Staatsberijmers zich ook inhoudelijk hebben geconformeerd.342 
Over het algemeen is de collectie gezangen wellicht het beste te typeren als 
klassiek gereformeerd met een ‘mild-verlichte’ tint.

Wat betreft de eigen inbreng van de Staatscommissie in vergelijking 
met de drie bronbundels die gebruikt worden: daarin is eigenlijk geen lijn 
te ontdekken. In de berijming van Voet, die de naam heeft het meest in 
overeenstemming te zijn met de gereformeerde leer, worden soms toch 
forse aanpassingen doorgevoerd.343 De berijmingen van het geheimzin-
nige genootschap LDSP, die met enige reserve worden bejegend, blijven 
soms bijna helemaal intact.344 En ook uit de bijna honderd jaar oude be-
rijming van Ghysen, die als tamelijk verouderd te boek staat, worden 

hiervoor L.M.P. Scholten, ‘Die met ons lot bewogen’, DWS 57/19 (7-1-2010) 150. G. van den Brink 
heeft echter betoogd dat in deze regel de tekst van het Lukasevangelie ‘trefzeker’ is weergegeven 
en dat het idee dat God alleen in Zichzelf bewogen zou zijn, uit de heidense Griekse filosofie 
stamt. Zie G. van den Brink, ‘Reflexen’, TR 52/4 (december 2009) 402-417, daar 407-410.
340.  Zie Luth, ‘Het kerklied in beweging ten tijde van de Verlichting’, 245-246, die onder andere 
Psalm 1:3, Psalm 15:2 en Psalm 112:1 noemt, waarin de ‘sporen van de Verlichting’ duidelijk 
zichtbaar zijn. Zo duidelijk als in genoemde psalmen zijn de sporen in de ‘Eenige Gezangen’ niet.
341.  Zie onder andere de Bedezang voor de Predikatie en de Bedezang voor het Eeten.
342.  Zo luidt tenminste de ‘Verklaaring, gevoegd achter het authentique afschrift de Psalmen’, 
ondertekend door alle commissieleden, die in elk psalmboek is afgedrukt. Zie Staatsberijming 
1773a, 413.
343.  Zo in de Lofzang van Maria en de tweede berijming van de geloofsbelijdenis.
344.  Zo de Lofzang van Simeon. In de Lofzang van Zacharias is wel fors gewijzigd, maar tegelijk 
wordt bijvoorbeeld de tweede strofe vrijwel intact gelaten.  
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sommige gezangen vrijwel ongewijzigd overgenomen.345 Er is daarom 
reden om, net als ten aanzien van de psalmen is gebeurd, te stellen dat 
de herkomst van de bronbundel voor de Staatscommissie geen (grote) 
rol van betekenis speelt als het gaat om de vraag hoe terughoudend of 
ingrijpend de teksten van de gezangen worden aangepast.346

Als het ten slotte gaat om de vraag wat de ‘Eenige Gezangen’ inhoude-
lijk te bieden hebben, dan is er binnen de collectie sprake van een tweede-
ling. De eerste zeven gezangen kunnen gezien worden als een berijming 
van gesanctioneerde teksten: ofwel Bijbelteksten, ofwel belijdenistek-
sten.347 Daarin zijn de twee lijnen ten aanzien van de kerkzang die in de 
zestiende-eeuwse gereformeerde Reformatie een rol spelen, nog zicht-
baar: de gemeente zingt berijmde Schriftgedeelten én de gemeente leert 
zingenderwijs de drie hoofdmomenten van de catechismus. De berijmde 
Schriftgedeelten zijn daarbij beperkt tot de drie nieuwtestamentische lof-
zangen: een zeer beperkt corpus, dat met tal van andere Bijbelliederen 
zou zijn uit te breiden.

Het tweede gedeelte van de collectie gezangen staat in feite op ge-
spannen voet met bovengenoemde uitgangspunten. Het gaat om vrije 
liederen die niet op gesanctioneerde teksten teruggaan. Daarbij is het 
grootste gedeelte qua aanduiding niet zozeer op kerkelijk gebruik als 
wel op dagelijks gebruik in de huisliturgie gericht: twee maaltijdliede-
ren en een ochtend- en avondlied.348 De Bedezang voor de Predikatie en 
het Eigen Geschrift van David vormen vreemde eenden in de bijt. Het 
eerste gezang is, ondanks dat het een vrij lied is, wél vanuit het kerke-
lijk gebruik gedacht. Het tweede is noch een kerkelijk gezang noch een 

345.  Zoals de Bedezang voor het Eeten en de Dankzang na het Eeten.
346.  Zie S.D. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte: piëtistische dichters in de achttiende 
eeuw, Houten 1995, 309, die op basis van dertig onderzochte psalmen concludeert: ‘de 
onderzochte correcties geven geen aanwijzing om te veronderstellen dat de commissie om 
redenen van orthodoxie meer wijzigingen aanbracht in Laus Deo dan in Voet’. Omdat het 
tekstcorpus van de psalmen van Ghysen te klein was, kon Post die berijming niet in zijn conclusie 
betrekken. Zie voor de wijzigingen in de psalmen ook Ros, Davids soete lier, 278; Leemans en 
Johannes, Worm en donder, 642-643.
347.  In een aantal uitgaven van de Staatsberijming is deze tweedeling ook in de lay-out tot 
uitdrukking gebracht. Zie bijvoorbeeld Staatsberijming 1774b, waar de eerste zes gezangen 
(opvallend genoeg de tweede berijming van de geloofsbelijdenis niet) over de volle breedte van 
de pagina zijn afgedrukt en de onberijmde tekst in de marge is gezet. Vanaf het zevende gezang 
worden de gezangen in twee kolommen naast elkaar weergegeven.
348.  Vgl. Ros, Davids soete lier, 278, die stelt dat de commissie in 1773 aan Ghysen ‘enkele 
niet voor de eredienst bedoelde gezangen’ ontleent. In noot 132 noemt hij de Morgenzang en 
de maaltijdliederen. Hij ziet hier de eerste berijming van de geloofsbelijdenis en de Bedezang 
voor de Predikatie, beide ook van Ghysen, over het hoofd. Overigens kunnen gezangen die qua 
aanduiding gericht zijn op de huisliturgie (Morgen- en Avondzang) ook in de eredienst worden 
gebruikt, zoals in ieder geval de geschiedenis van de Avondzang laat zien.
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lied voor de huisliturgie te noemen. Misschien is het Eigen Geschrift van 
David nog het beste als een pedagogisch lied te typeren: een lied dat een 
Bijbelverhaal navertelt en de eeuwen door vooral in gezinnen en op scho-
len gebruikt wordt.349

Vergeleken met andere collecties gezangen is de reikwijdte van de ver-
zameling ‘Eenige Gezangen’ beperkt. Vaak zijn gezangen bijeengebracht 
om gedurende het kerkelijk jaar liederen ter beschikking te hebben die 
passen bij de verschillende kerkelijke feestdagen.350 De ‘Eenige Gezangen’ 
voorzien niet in deze behoefte.351 Wat de collectie in al haar beperktheid 
wél te bieden heeft, is een tamelijk unieke verzameling Bijbel-, catechis-
mus- en vrije liederen waarin een eeuwenoud kerkliedrepertoire uit de 
middeleeuwse, Franse, Duitse en Nederlandse traditie samenkomt.

349.  Vgl. paragraaf VI.13 voor de argumenten die in 1773 worden gebruikt om het lied toch 
opnieuw te vertalen: het wordt in gezinnen en op scholen gebruikt. 
350.  Zie Van der Knijff, ‘Een pinksterlied voor de boeren in Overijssel’, 68-69, waar de uitgaven 
van lutherse liederen die in Delft (1566), Zwolle (1648) en Groningen (1663) verschenen worden 
getypeerd als verzamelingen voor de kerkelijke feestdagen; dit in tegenstelling tot het Emder 
psalmboek Dathenus 1574a. Ook de bundel Hymni ofte loff-sangen 1615, die in hoofdstuk IV 
uitvoerig aan bod kwam, bevat vooral liederen voor het kerkelijk jaar. 
351.  De drie nieuwtestamentische lofzangen hebben wel de kleur van adventsliederen gekregen, 
maar dat is een ontwikkeling die zich vooral ná 1773 afspeelt.
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Hoofdstuk VII

De ontwikkeling en receptie van de 
‘Eenige Gezangen’ na 1773

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe een klein aantal gezan-
gen zich tussen 1566 en 1773 een plek verwerft in het officiële psalm-
boek van de Gereformeerde Kerk in de Nederlanden. De komst van de 
Staatsberijming van 1773, met de daarin opgenomen collectie ‘Eenige 
Gezangen’, markeert in zekere zin de afsluiting van het proces van 
‘canonisering’ van deze liederen. Toch gaat het verhaal van de ‘Eenige 
Gezangen’ ook na 1773 door. Hoewel het buiten de onderzoeksperiode 
van deze studie valt, is het waardevol om bij wijze van afsluiting in 
hoofdlijnen te schetsen hoe het verdergaat met de enkele gezangen van 
de gereformeerden. Want niet alleen staat de tijd na 1773 niet stil, ook de 
collectie gezangen blijkt geen statisch gegeven te zijn. 

In dit hoofdstuk beschrijf ik allereerst hoe de collectie gezangen in 
het psalmboek van Dathenus zich na 1773 ontwikkelt (VII.1). Vervolgens 
schets ik de lotgevallen van de collectie ‘Eenige Gezangen’ uit de 
Staatsberijming en volg ik het spoor van de individuele gezangen in de 
officiële kerkelijke gezangboeken (VII.2). Daarna ga ik in op de populari-
teit en het gebruik van deze gezangen in de periode van 1773 tot heden 
(VII.3). Tot slot zoek ik naar een antwoord op de vraag hoe de gebruikers 
van de ‘Eenige Gezangen’ in de periode na 1773 deze collectie waarderen 
(VII.4).1

VII.1 De lofzangen van Dathenus 
Als in 1773 de Staatsberijming klaar is, wordt dit nieuwe psalmboek ver-
volgens van staatswege ingevoerd in de Gereformeerde Kerk. Dat bete-
kent echter niet dat het psalmboek van Dathenus helemaal van het toneel 
verdwijnt. Met name in Zeeland blijven orthodox-gereformeerden in 
huiskringen en gezelschappen de berijming van Dathenus gebruiken. Als 
na de Afscheiding in 1834 een aantal predikanten met hun gemeenten 
buiten de Nederlandse Hervormde Kerk komt te staan, grijpen sommi-

1.  Ik wijs erop dat dit hoofdstuk het karakter heeft van een globale schets, waarbij op geen enkele 
manier aanspraak wordt gemaakt op volledigheid. Zo zou het inventariseren van de edities van 
Dathenus’ psalmen en die van de Staatsberijming in de periode vanaf 1773 tot heden een apart 
onderzoek vergen. Niettemin geeft het materiaal dat in dit hoofdstuk te berde wordt gebracht een 
beeld van de ontwikkeling en de receptie van de collectie ‘Eenige Gezangen’ in genoemde periode. 
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gen terug op de berijming van Dathenus, onder wie de predikanten H.J. 
Budding, L.G.C. Ledeboer, P. van Dijke en D. Bakker. Bij de vereniging 
van afgescheiden kerken waaruit in 1907 de Gereformeerde Gemeenten 
ontstaan, speelt de berijming van Dathenus voor de zogenoemde ledeboe-
riaanse tak van de afgescheidenen een belangrijke rol. Voor de predikant 
L. Boone vormt de kwestie van de psalmberijming zelfs een reden om 
niet mee te gaan met de vereniging. In de twintigste eeuw blijft zodoende 
een aantal orthodoxe gemeenten uit deze berijming zingen. Anno 2018 
gebruiken nog altijd een kleine dertig gemeenten binnen de (Oud) 
Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) de psalmen van Dathenus.2

De jaren door wordt het psalmboek van Dathenus met enige re-
gelmaat weer uitgegeven. Uit de negentiende eeuw zijn uitgaven van 
Gezelle Meerburg (Gorinchem), P. de Looze (Zierikzee) en F. van der Peijl 
(Kruiningen) bekend.3 Aan het begin van de twintigste eeuw brengt ook 
W.J. van Nas (Rhenen) een editie van het psalmboek op de markt. Van 
der Peijl blijft echter gedurende de twintigste eeuw de belangrijkste uit-
gever, tot de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) uit Leerdam in 1987 
de uitgeversrechten overneemt. Deze stichting brengt nog in 2010 een 
heruitgave van Dathenus’ psalmen op de markt.4

In deze uitgaven worden altijd na de 150 psalmen ook de dertien ge-
zangen opgenomen die vóór 1773 in de meeste edities van Dathenus’ 
psalmen stonden, dus inclusief het apocriefe Eigen Geschrift van David 
(EigDav),5 dat in 1773 in de Staatsberijming uiteindelijk geen plek kreeg.6 
In de meeste edities wordt de afdeling gezangen op de titelpagina aan-

2.  Zie A. Ros, Davids soete lier. Vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, Apeldoorn 2010, 
97-99; Jaco van der Knijff, ‘Zingen uit “de oude rijm”’, Reformatorisch Dagblad, 5 maart 2016, 
katern Puntkomma, 2-3.
3.  De zoekmachine Picarta geeft voor de negentiende eeuw uitgaven van Gezelle Meerburg uit 
Gorinchem (1865), P. de Looze uit Zierikzee (1871, 1876 en 1884) en een editie die in 1889 in 
Kruiningen verschijnt (waarschijnlijk bij F. van der Peijl).
4.  W. J. van Nas uit Rhenen geeft in 1905 Dathenus’ psalmen uit; getuige het voorwoord betreft 
het een herdruk. Van F. van der Peijl (soms gespeld als Van der Peyl) uit Kruiningen zijn in ieder 
geval uitgaven uit 1903, 1909, 1910, 1922, 1923, 1927, 1928, 1936, 1956 en 1977 bekend. De GBS 
geeft in 1984 in samenwerking met Van der Peijl voor het eerst een psalmboek met Dathenus’ 
psalmen uit. In 1987 neemt de stichting de uitgeversrechten over van Van der Peijl. De laatste 
GBS-druk stamt uit 2010. Zie Van der Knijff, ‘Zingen uit “de oude rijm”’, 2; vgl. Ros, Davids 
soete lier, 99, noot 156. Volgens Picarta geeft in 2000 ook Het Zevende Zegel (Katwijk) Dathenus’ 
psalmen in een bewerking uit.
5.  Ook in dit hoofdstuk wordt gebruikgemaakt van de afkortingen van de dertien gezangen 
in Dathenus’ psalmboek c.q. de Staatsberijming van 1773. Zie achter in dit boek de lijst met 
afkortingen.
6.  Ik bekeek edities van De Looze (1884), Van Nas (1905) en Van der Peijl (1903, 1922, 1927 en 
1956) en de recente GBS-uitgave. Opvallend in de GBS-uitgave is het feit dat de melodieën van 
psalmen en gezangen isometrisch worden genoteerd. Dat is in de uitgaven van De Looze, Van 
Nas en Van der Peijl niet het geval.
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geduid met ‘eenige andere Lofsangen’, terwijl de collectie na Psalm 150 
niet apart wordt benoemd.7 In de uitgave van Van Nas uit 19058 wordt 
de verzameling echter aangeduid met ‘Eenige Gezangen’. Opvallend in 
deze laatste uitgave is ook dat na het EigDav nog een veertiende gezang 
is opgenomen: een ‘Lofgezang’ op de melodie van Psalm 66 vers 10 (een 
halve strofe). Het is een lied waarvan de herkomst onduidelijk is en dat 
ook verder niet meer opduikt.9

Afgezien van de editie van Van Nas, worden in de uitgaven van 
Dathenus’ psalmen die sinds 1773 verschijnen de dertien lofzangen dus 
als een vaste collectie overgeleverd, iets wat nog altijd het geval is. 

VII.2 De ‘Eenige Gezangen’
De Staatsberijming van 1773 wordt gedurende het laatste kwart van de 
achttiende eeuw en in de negentiende eeuw in een groot aantal edities 
door diverse drukkers op de markt gebracht. Steeds worden de twaalf 
‘Eenige Gezangen’ daarin als een vaste collectie achter Psalm 150 opge-
nomen. Dat verandert niet als er uitgaven verschijnen waarin ook de 
Evangelische Gezangen van 1806 zijn opgenomen: deze bundel met 
192 gezangen wordt eenvoudig achter de Staatsberijming van 1773 
geplaatst. Vanaf 1866 worden aan de Evangelische Gezangen nog een 
Vervolgbundel en een ‘Aanhangsel’ met klassieke liederen toegevoegd, 
zodat het totaalaantal gezangen 274 liederen bedraagt.10 Maar nog altijd 
nemen de ‘Eenige Gezangen’ in uitgaven waarin ook deze liederen zijn 
opgenomen letterlijk een tussenpositie in tussen de psalmen en de ove-
rige gezangen. 

In de psalmboeken komen alle twaalf ‘Eenige Gezangen’ in de gebrui-
kelijke volgorde voor. Het EigDav wordt eigenlijk altijd achterwege gela-

7.  De volgorde van de gezangen in de verschillende uitgaven is niet altijd dezelfde. In de meer 
recente uitgaven van Van der Peijl en de GBS is de volgorde: TG, LM, LZ, LS, Symb, GoH, GelUt, 
GvdP, maaltijdliederen, MG, AG en EigDav. In de oudere uitgaven van De Looze (1884) en Van 
der Peijl (1903) staat het MG tussen het GelUt en het GvdP.
8.  Psalmen Dathenus 1905.
9.  Het lied vormt het ‘Besluit’ van de afdeling gezangen. Anders dan de andere gezangen heeft 
het geen melodienotatie. Het lied telt drie strofen. De eerste strofe luidt: ‘Zingt lofgezangen ende 
Psalmen,/ Dat Godes naam geprezen werd;/ Laat geestelijke liedren galmen,/ En zingt den Heer 
met mond en hert’. Het is onduidelijk wie de dichter is. Wellicht de uitgever zelf. De volgorde 
van de gezangen wijkt bij Van Nas ook af in vergelijking met die van de andere uitgaven: TG, 
lofzangen, GoH, Symb, GelUt, GvdP, MG, AG, maaltijdliederen, EigDav en ‘Lofgezang’.
10.  Zie over de Vervolgbundel van 1866 Jan Luth en Jan Smelik, ‘De calvinistische traditie’, in: 
Jan Luth, Jan Pasveer en Jan Smelik (red.), Het kerklied. Een geschiedenis, Zoetermeer 2001, 217-
289, daar 256-260. De Vervolgbundel en het ‘Aanhangsel’ worden in een aantal gevallen aan de 
Evangelische Gezangen toegevoegd, terwijl de nummering (respectievelijk 193-263 en 264-274) 
doorloopt. Er zijn echter ook zelfstandige edities van de Vervolgbundel verschenen.



474

HEILIGE GEZANGEN

ten. Ik kwam het slechts eenmaal tegen.11 Het betreft een uitgave van de 
Nederlandsche Bijbel-Compagnie uit 1827 waarin, afgezonderd van de 
andere ‘Eenige Gezangen’, nog twee gezangen zijn toegevoegd: behalve 
het EigDav ook een ‘Slotzang’ op de melodie van Psalm 65.12

De situatie waarbij de ‘Eenige Gezangen’ een tussenpositie innemen, 
blijft binnen de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) ook in de eerste 
helft van de twintigste eeuw bestaan. Als in 1938 de opvolger van de 
bundel Evangelische Gezangen en de daarbij gevoegde Vervolgbundel 
verschijnt, de zogenoemde hervormde bundel van 1938, betreft dat een 
uitgave met drie afdelingen: de psalmen in de berijming van 1773, de 
‘Eenige Gezangen’ (aangeduid als gezang A tot en met L) en 306 andere 
gezangen. Opnieuw neemt de collectie van twaalf ‘Eenige Gezangen’ dus 
een positie in tussen de psalmen en de ‘echte’ gezangen.13

Bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), het kerkverband 
dat in 1892 ontstaat uit het samengaan van gemeenten uit de Afscheiding 
en gemeenten uit de Doleantie van Abraham Kuyper, is er dan intussen 
al het nodige gebeurd. Binnen de GKN, waar de Staatsberijming wordt 
gebruikt, klinkt vooral vanaf 1910 steeds luider de roep om uitbreiding 
van de collectie ‘Eenige Gezangen’. In 1920 komt op de GKN-synode 
een Proeve van uitbreiding van de “Eenige Gezangen om nevens het 
Boek der Psalmen te worden gebruikt” ter tafel, die het jaar erop wordt 
uitgegeven.14 De synode neemt deze Proeve niet over, maar wel wordt 
een deputaatschap benoemd dat de ‘Eenige Gezangen’ moet ‘overzien’ 
en tegelijk moet proberen deze collectie uit te breiden met ‘enige an-
dere berijmde of onberijmde gedeelten der Heilige Schrift, welke het 
den Kerken vrij zal staan, nevens de Psalmen in de eredienst te gebrui-

11.  De edities van de Staatsberijming die tussen 1773 en 1800 verschenen zijn in paragraaf V.2 
al aan de orde geweest. Voor de periode 1800-1900 bekeek ik edities van de Staatsberijming van 
diverse uitgevers (al dan niet gecombineerd met de Evangelische Gezangen) uit 1801, 1817, 1827, 
1829, 1832, 1840, 1845, 1847, 1851, 1865, 1870, 1884 en 1895.
12.  Zie de uitgave Staatsberijming 1827a. Na de AZ komen eerst de gebruikelijke tabellen en 
registers (blz. 501-508), waarna het EigDav en de ‘Slotzang’ volgen (509-512). De anonieme 
‘Slotzang’ telt zes strofen. De eerste begint als volgt: ‘Volmaakt, oneindig Opperwezen!/ Die ’t 
ongenaakbaar licht/ Bewoont, en eind’loos wordt geprezen/ Waar Gij uw gangen richt’. De beide 
extra liederen komen in de registers niet voor.
13.  Zie over de hervormde bundel van 1938 Luth/Smelik, ‘De calvinistische traditie’, 260-
267; Arie Eikelboom, Hymnologie. Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse 
christelijke kerk. Deel XIV: De ontwikkelingen in de kerkzang in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, Eenige Gezangen 1933 en Psalmen en Gezangen 1938, z.pl. 2018, 225-482.
14.  Deze bundel, die 51 gezangen telt die voor het grootste deel uit de Evangelische Gezangen 
en de Vervolgbundel stammen, komt uit de hoek van de ‘kring van belangstellenden in de 
verrijking van ons kerkgezang’, waarvan dr. J.G. Geelkerken voorzitter is. Zie Luth/Smelik, ‘De 
calvinistische traditie’, 267-268.
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ken’.15 De uitbreiding met veertien liederen die het deputaatschap in 
1923 ter synode voorstelt, wordt niet overgenomen. Het deputaatschap 
krijgt nu de opdracht de kwestie van het vrije kerklied ‘in haar vollen 
omvang principieel te onderzoeken’. In haar rapport aan de synode van 
1930 stelt het deputaatschap dat ‘onze Gereformeerde kerken’ het vrije 
kerklied nooit principieel hebben veroordeeld.16 Hoewel de synode het 
rapport niet overneemt, worden de ‘Eenige Gezangen’ wel uitgebreid: op 
de synode van 1933 wordt vastgesteld dat de nieuwe bundel, die Eenige 
Gezangen blijft heten, 29 liederen zal tellen. De eerste negen komen uit 
de oorspronkelijke ‘Eenige Gezangen’, de andere twintig zijn nieuw. Drie 
oorspronkelijke gezangen worden geschrapt: de eerste geloofsberijming 
en de beide maaltijdliederen. De tweede geloofsberijming krijgt een nieu-
we melodie.17

In 1926 splitst na de kwestie-Geelkerken een deel van de GKN zich 
af en gaat verder als Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld 
Verband). Dit verband gebruikt aanvankelijk de Proeve van uitbrei-
ding uit 1921, maar werkt al snel aan een nieuw liedboek.18 Deze bundel 
verschijnt in 1933 als Gezangen nevens de Psalmen in gebruik bij de 
Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband). Verspreid 
door de bundel met 288 liederen bevinden zich in verschillende rubrie-
ken zes oorspronkelijke ‘Eenige Gezangen’: de drie lofzangen, het Gebed 
des Heeren (GdH), de Morgenzang (MZ) en de Avondzang (AZ).19 Na 

15.  Geciteerd bij Luth/Smelik, ‘De calvinistische traditie’, 268.
16.  ‘Een principiële veroordeling van het vrije kerklied hebben onze Gereformeerde kerken nooit 
gegeven en zou ook op grond van de H. Schrift niet te geven zijn. Het argument, dat in Gods huis 
alleen gezongen mag worden, wat door de Heiligen Geest is geïnspireerd of door God den Heere 
voor den eeredienst onder Israël is gegeven, achten uwe deputaten niet juist.’ Geciteerd bij Luth/
Smelik, ‘De calvinistische traditie’, 268.
17.  De reden dat de beide maaltijdliederen werden geschrapt, was dat deze liederen niet door 
een synode van de GKN waren goedgekeurd. Zo Jan Smelik, Eén in lied en leven. Het stichtelijk 
lied bij de Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938, Den Haag 1997, 127, noot 246. Als 
reden voor het schrappen van de eerste geloofsberijming noemen de acta van de synode van 1933 
drie dingen: ‘omdat wij in de tweede berijming een goede berijming bezitten’, ‘omdat de melodie 
van de eerste berijming zeer moeilijk is’, en ‘omdat terecht tegen het woord kerkgenootschap 
bezwaren zijn ingebracht’. Geciteerd bij H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht, II: Het recht der 
kerken in de practijk, Kampen 1934, 509. Zie uitgebreid over de achtergronden van de bundel 
Eenige Gezangen van 1933 Jan Smelik, ‘“Als we maar eerst over het doode punt heen zijn”. De 
bundel ‘Eenige gezangen’ – 75 jaar’, EREdienst 35/6 (2008) 8-17; Eikelboom, Hymnologie, XIV, 
7-54. Vgl. B. Smilde, ‘De gemeentezang in de Gereformeerde Kerken in Nederland van 1834 tot 
heden’, JGGKN 4 (1990) 120-149, daar 129-132. Smilde noemt de nieuwe melodie voor de tweede 
geloofsberijming ‘een dorre rij noten, waarvan tot op heden de componist onbekend is gebleven’ 
(132).
18.  Zie voor het kerklied bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) Luth/
Smelik, ‘De calvinistische traditie’, 2-68-271; Eikelboom, Hymnologie, XIV, 55-152. De ‘Hersteld 
Verbanders’ komen in 1946 weer in de Nederlandse Hervormde Kerk terecht.
19.  De eerste twee lofzangen staan in de rubriek ‘Advent’, de LS bij ‘Kerstmis’. Het GdH valt 
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1933 gaat de Hersteld Verband-predikant H. Hasper door met het ver-
zamelen en uitgeven van ‘geestelijke liederen uit de schat van de kerk 
der eeuwen’. Hoewel het particuliere bundels betreft, bedoelt Hasper een 
‘interkerkelijke liederenbundel’ voor ‘het Nederlandsche volk’ aan te bie-
den. In de verschillende varianten van de bundels van Hasper komen de 
zes ‘Eenige Gezangen’ uit 1933 steeds terug.20

In 1944 vindt er binnen de GKN weer een splitsing plaats, waaruit 
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) ontstaan.21 Aanvankelijk 
zingt men hier uit de Staatsberijming van 1773 en de 29 Eenige Gezangen 
van 1933. Nadat vanaf eind jaren veertig eerst de psalmberijming on-
derwerp van discussie wordt, staan vanaf 1961 ook de gezangen op de 
kerkelijke agenda. De bezinning leidt uiteindelijk tot een ‘proeve’ van 
een Gereformeerd Kerkboek, die in 1976 in druk verschijnt. Behalve de 
150 psalmen in een selectieberijming bevat de uitgave een afdeling met 
36 gezangen. De eerste negen zijn in de versie van de bundel uit 1933 
overgenomen uit de oorspronkelijke ‘Eenige Gezangen’.22 Het definitie-
ve Gereformeerd Kerkboek dat in 1986 verschijnt, bevat 41 gezangen. 
Daaronder zijn acht oorspronkelijke ‘Eenige Gezangen’ opgenomen, voor 
een deel in een nieuwe berijming.23 Het Gereformeerd Kerkboek dat in 
2006 verschijnt, bevat 182 gezangen. Opnieuw hebben de acht ‘Eenige 
Gezangen’ in de versie van 1986 verspreid door de collectie liederen een 
plek gekregen.24 De nieuwste uitgave van het Gereformeerd Kerkboek uit 

onder ‘Kerk en Koninkrijk Gods’. De MZ en AZ zijn ondergebracht bij ‘Innerlijk leven’.
20.  Zie over de bundels geestelijke liederen van Hasper Bernard Smilde, Hasper en het kerklied. 
Een onderzoek naar het hymnodische en hymnologische werk van ds. Hendrik Hasper (1886-
1974) in verband met de ontwikkeling van het kerklied in Nederland in de twintigste eeuw, 
Leeuwarden 1986, 29-187. 
21.  Zie voor de liturgische ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Jan Smelik, 
‘Vuur en vlam in de liturgie. Liturgische ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken (vrijg.) en 
de Nederlands Gereformeerde Kerken (1944-2004)’, in: R. Kuiper en W. Bouwman (red.), Vuur en 
vlam, deel 3 (Kinderen van de Vrijmaking), Amsterdam 2004, 276-309.
22.  Wat betreft de geloofsbelijdenis: de tweede berijming (gezang 6) heeft opnieuw de nieuwe 
melodie die in 1933 was verschenen. Als auteur worden genoemd de deputaten voor de gezangen 
die de synode van Leeuwarden in 1920 had benoemd. Naast deze geloofsberijming zijn (als 
nummer 6a en 6b) nog twee andere varianten van het gezongen Apostolicum opgenomen, 
de eerste op een Straatsburgse melodie uit 1525, de andere op een melodie van Paul Chr. van 
Westering uit 1942. Overigens worden de teksten van de ‘Eenige Gezangen’ op naam gezet van 
Ghysen, LDSP en Voet, alsof die in 1773 ongewijzigd zijn gebleven.
23.  De tekst van de tweede geloofsberijming uit 1773 heeft nu plaatsgemaakt voor een 
nieuwe berijming op de melodie uit 1933. Het GdH, de LS en de AZ zijn in de versie van 1773 
opgenomen (waarbij in de AZ de derde strofe is gesneuveld). De TG, de LM, de LZ, het ‘Gebed 
voor de prediking’ (nu met twee strofen) en de MZ hebben nieuwe teksten. De MZ en AZ staan 
niet langer voor in de collectie, maar zijn achteraan geplaatst.
24.  De ‘Eenige Gezangen’ vormen niet langer de ‘opening’ van de collectie. In de afdeling 
Bijbelliederen (1-76) staan de drie lofzangen en het GdH (waarvan overigens ook een tweede 
versie is opgenomen). De MZ en AZ staan in de rubriek ‘Ochtend en avond’ (131-137). De TG 
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2017 geldt als aanvulling op het Liedboek uit 2013, dat de GKV inmid-
dels hebben aanvaard. Het kerkboek telt 111 gezangen. Van de ‘Eenige 
Gezangen’ zijn alleen het gebed voor de preek en de MZ overgebleven.25 

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), die in 1967 na een 
scheuring binnen de GKV ontstaan, maken vanaf 1978 gebruik van (een 
selectie uit) het Liedboek voor de kerken van 1973. In 1994 verschijnt als 
aanvulling daarop een Gezangenbundel, waarin een selectie van veertig 
liederen wordt aangeboden. Daaronder bevindt zich een nieuwe berij-
ming van de Tien Geboden op de gebruikelijke melodie.26

Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) en de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (GKN) gaan de ontwikkelingen op het terrein van 
het kerklied na respectievelijk 1938 en 1933 door.27 Vanaf 1940 staat de 
psalmberijming op de agenda van de synodes, evenals de revisie van de 
gezangenbundel. Binnen de NHK resulteert dat in 1964 in de proefbun-
del 102 Gezangen. Omdat het nieuwe liederen betreft, komen de ‘Eenige 
Gezangen’ er niet in voor. Wél worden interessant genoeg nieuwe berij-
mingen van de beide maaltijdliederen geboden.28 Binnen de GKN wordt 
in 1956 in eerste instantie een voorlopig aanhangsel van dertig gezangen 
bij de 29 Eenige Gezangen uitgebracht.29 In 1965 aanvaardt de synode de 
bundel 119 Gezangen. Daarin komen aan het begin zeven van de negen 
gezangen uit de bundel van 1933 terug. De tweede geloofsberijming en 
de Bedezang voor de Predikatie (BvdP) zijn nu weggelaten.30

(die ook een tweede variant kreeg) en de BvdP (nu aangeduid als ‘Gebed om verlichting met de 
Heilige Geest’) staan in een afzonderlijke rubriek ‘Liturgische gezangen’ (175-182) achter in het 
kerkboek.
25.  De andere zes komen (deels in een andere berijming) voor in het Liedboek van 2013 (zie 
onder). Het Gereformeerd Kerkboek van 2017 bevat de eigen GKV-psalmberijming (met acht 
varianten, aangeduid als 8a et cetera) en vervolgens, doorgenummerd, 111 gezangen.
26.  De Gezangenbundel wordt letterlijk gepresenteerd als aanvulling op het Liedboek voor 
de kerken: de gezangen zijn genummerd als nummer 501-540. De eerst helft (501-517) bevat 
Bijbelliederen. Daarna volgen onder andere vertalingen van klassieke kerkliederen. De ‘Bede bij 
de wet’ (12 strofen) is van Johan Klein. Van de geloofsberijming zijn de twee varianten uit de 
‘proeve’ van het Gereformeerd Kerkboek van 1976 (op een Straatsburgse melodie uit 1525 en op 
een melodie van Paul Chr. van Westering uit 1942) opgenomen.
27.  Zie Luth/Smelik, ‘De calvinistische traditie’, 276-286. Ik laat hier de inbreng van de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Nederlandsche 
Protestantenbond bij de totstandkoming van het Liedboek voor de kerken buiten beschouwing. 
Zie voor het kerklied bij de vrijzinnigen de dissertatie van A. le Coq, Wat vlied’ of bezwijk’. Het 
vrijzinnige kerklied in Nederland 1870-1973, Kampen 2005.
28.  Het gaat om berijmingen van de hand van Muus Jacobse (nrs. 85 en 86) op de oorspronkelijke 
melodieën. Het gebed voor het eten van Jacobse kreeg later een plaats in de reeks Zingend 
Geloven, die tussen 1981 en 2004 in acht delen als aanvulling op het Liedboek voor de kerken 
werd uitgebracht (deel 2, Amsterdam 1983, nr. 150).
29.  Zie Smilde, Hasper en het kerklied, 33. De extra gezangen (genummerd als 30-59) komen 
vrijwel allemaal uit de hervormde bundel van 1938.
30.  De bundel opent met de geloofsbelijdenis op de Straatsburgse melodie uit 1525 die ook in 
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Ook in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland wordt in deze jaren 
een nieuwe liedbundel uitgegeven. In dit Gezangboek der Evangelisch-
Lutherse Kerk uit 1955 komen de drie ‘Eenige Gezangen’ die een Duitse 
herkomst hebben voor. De AZ is in de versie van 1773 opgenomen.31 Een 
andere kerkelijke liedbundel uit deze periode waarin ‘Eenige Gezangen’ 
voorkomen, is het Gezangboek van de Evangelische Broedergemeente in 
Nederland uit 1968. Te midden van een scala aan liederen (in totaal 734) 
bevinden zich de drie lofzangen, het GdH en de MZ en AZ, voor een deel 
in de versie van de Staatsberijming.32

De verschillende initiatieven van hervormden, gereformeerden en 
luthersen komen samen in het Liedboek voor de kerken uit 1973.33 Van 
de ‘Eenige Gezangen’ zijn in deze interkerkelijke bundel nog zes gezan-
gen overgebleven: de drie lofzangen, het GdH, de tweede geloofsberij-
ming en de AZ. Alleen de LS en de laatste strofe van de AZ hebben nog 
de tekst van de berijming van 1773.34 In de opvolger van het Liedboek 
voor de kerken, de uitgave Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 
uit 2013,35 zijn niet alleen (nieuwe versies van) de zes gezangen uit 1973 
weer opgenomen, maar ook telt de bundel een nieuwe variant van het 
Tien Gebodenlied. Van de oorspronkelijke ‘Eenige Gezangen’ van 1773 
resteert alleen nog de laatste strofe van de AZ.36 

Bij alle ontwikkelingen op het gebied van het kerklied bij hervorm-
den, gereformeerden, vrijgemaakt gereformeerden en andere protestan-

de proeve van het Gereformeerd Kerkboek uit 1976 staat. Na een ‘Klein Gloria’ volgen de TG 
(alleen de negende strofe!), de drie lofzangen, het GdH (twee keer) en de MZ en AZ. De teksten 
zijn grotendeels die van 1773. De LM is in de bewerkte en ingekorte versie van W. Barnard. De 
tweede versie van het GdH is die van Wit en Schulte Nordholt. In de MZ zijn de vierde en zesde 
strofe weggelaten.
31.  Het GdH (nr. 176) en de tweede geloofsberijming (106) zijn in een eigen vertaling 
opgenomen. De AZ (230) telt alleen de strofen 1, 3 en 7. Overigens bevat de lutherse bundel ook 
een reeks psalmen in de berijming van 1773 (nrs. 240-274).
32.  De LM (nr. 59) en LZ (60) zijn in de versie van Barnard, die ook in het Liedboek voor de 
kerken van 1973 verschijnt. De LS (124) en de MZ (662) zijn die van 1773. Het GdH (595) en de 
AZ (667) zijn eveneens die van het Liedboek voor de kerken, waarbij de AZ in 1968 de vierde 
strofe mist.
33.  Zie Luth/Smelik, ‘De calvinistische traditie’, 280-286.
34.  In de LM (nr. 66) van Barnard is gedeeltelijk nog de versie van 1773 te herkennen. De 
zevende strofe van de AZ (383) is ook die van 1773, zonder dat dat aangegeven wordt. De 
berijming van de geloofsbelijdenis (331) is qua tekst en melodie het verst verwijderd van de 
tweede geloofsberijming uit 1773, omdat W. Bleij rechtstreeks teruggaat op Luthers ‘Wir glauben 
all’.
35.  Zie over deze uitgave Jan Smelik, Het nieuwe Liedboek in woord en beeld, Zoetermeer 2013.
36.  Vergeleken met het Liedboek voor de kerken zijn de teksten van de LM (157a), de LS (159a) 
en het verkorte GdH van Troost (370) nieuw. Het Tien Gebodenlied (310) is een creatie in vijf 
strofen van Troost op de oorspronkelijke melodie. Bij de AZ (239) wordt nog altijd niet gemeld dat 
de tekst van de zevende strofe die van 1773 is.
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ten,37 blijven intussen de kerken en gemeenten die zich rekenen tot de 
zogenoemde gereformeerde gezindte de jaren door uit de berijming van 
1773 zingen. Met het oog op deze gebruikers wordt de Staatsberijming 
steeds opnieuw uitgegeven. In deze uitgaven blijft de collectie van twaalf 
‘Eenige Gezangen’ de jaren door een vast gegeven. Daar zijn echter twee 
uitzonderingen op te noemen. 

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), die hierboven in het kader 
van de uitgave van Dathenus’ psalmboek al is genoemd, geeft vanaf 1977 
psalmboeken in de Staatsberijming uit. Vanaf het begin drukt de GBS 
als dertiende gezang ook het EigDav af, in de berijming die Josua van 
Iperen in 1773 maakte. Als reden wordt in 1978 door GBS-voorzitter J. 
van Haaren genoemd dat er om het lied gevraagd werd en dat het gezang 
ook in de psalmboeken van Dathenus stond en aanvankelijk eveneens in 
de berijming van 1773.38 

De tweede uitzondering is de versie van het psalmboek van 1773 die 
achter de Herziene Statenvertaling (HSV) uit 2010 is gevoegd. In de 
uitgaven van Jongbloed (Heerenveen), die de HSV uitgeeft, zijn in het 
psalmboek, zonder nadere verantwoording, achter de AZ twee gezan-
gen toegevoegd: ‘Ere zij God’ en ‘Een vaste burcht is onze God’. In de 
pers noemt een woordvoerder van Jongbloed in 2010 als reden voor deze 
uitbreiding dat deze beide liederen in gemeenten die de HSV gebruiken 
vaak met Kerst en Hervormingsdag gezongen worden.39 

37.  De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) nemen een aparte positie in. Terwijl een deel 
van de CGK-gemeenten blijft bij de berijming van 1773, zingt een ander deel uit diverse bundels. 
Een eigen officiële CGK-bundel heeft het kerkverband nooit gehad. 
38.  Zie J. van Haaren, ‘Een mijlpaal bereikt’, Standvastig 13/1 (maart 1978) 4: ‘Verder is onder 
de Enige Gezangen het Eigen Geschrift Davids opgenomen. Verschillenden hadden daar om 
gevraagd. Vroeger kwam dit ook voor in de psalmboekjes van Datheen en werd gezongen op 
de wijs van Psalm 19. Aanvankelijk stond het ook in de berijming van 1773, doch ongemerkt 
verdween het uit de psalmboekjes.’ Dat laatste is, zoals we hierboven gezien hebben, niet juist. 
Vgl. Ros, Davids soete lier, 303, noot 230, die een ongedateerde psalmuitgave van Jongbloed 
(Leeuwarden) noemt waarin het EigDav staat. Het feit dat de GBS het weer uitgeeft, is volgens 
Ros ‘eigenlijk te zien als een anachronisme’. Vgl. over het heruitgeven van het EigDav door 
de GBS ook Sybe Bakker, ‘Een boventallig Davidslied. Vier eeuwen herdichtigen van Psalm 
151’, in: Jaco van der Knijff e.a. (red.), Bach, het kerklied en het orgel. Studies uit de kerkelijke 
‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth, Steenwijk 2016, 95-114, daar 111-112. De GBS 
geeft dus het EigDav in twee varianten uit: de oude berijming van Abraham van der Meer in de 
edities van Dathenus’ psalmen, en de versie van Van Iperen in de edities van de Staatsberijming. 
Overigens worden de psalmen en gezangen van 1773 in de GBS-uitgaven lange tijd, net als in 
de GBS-edities van Dathenus’ psalmen, isometrisch genoteerd. Ook dat wordt door Van Haaren 
gemotiveerd: ‘Een bijzonderheid is, dat de muzieknotatie isometrisch is, dat wil zeggen, dat alle 
noten met gelijke waarde zijn getekend. Wij houden er nu eenmaal niet van de psalmen ritmisch 
te zingen!’ Inmiddels geeft de GBS de berijming van 1773 ook in de ritmische variant uit.
39.  Terwijl de gewone gezangen genummerd zijn (1-12), zijn de beide liederen ongenummerd 
daarachter afgedrukt. In het lijstje met de herkomst van de psalmen en gezangen voor in het 
psalmboek ontbreken de gezangen, zodat onduidelijk is aan welke bundel de gezangen zijn 



480

HEILIGE GEZANGEN

Het bovenstaande over de ontwikkeling van de collectie ‘Eenige Gezangen’ 
en de lotgevallen van de afzonderlijke gezangen in officiële kerkelijke 
psalm- en gezangboeken in de periode vanaf 1933 is in het schema hier-
naast samen te vatten.40

Een aantal dingen valt daarin op. Tot 1933 blijft de collectie van twaalf 
gezangen in principe intact, een traditie die nog altijd bij de zogenoemde 
bevindelijk gereformeerden wordt bewaard. Bij de Gereformeerde 
Kerken in Nederland wordt de collectie in 1933 als eerste opengebro-
ken, waarbij een drietal oorspronkelijke gezangen verdwijnt en er extra 
gezangen bijkomen. Binnen deze gereformeerde stroming blijft in de 
bundels van Hasper en met name in het Gereformeerd Kerkboek van 
de vrijgemaakten een deel van de collectie  lange tijd bewaard. Bij de 
Nederlandse Hervormde Kerk krijgt de oorspronkelijke collectie in 1938 
nog een tussenpositie tussen psalmen en andere gezangen, maar nadien 
blijft van de ‘Eenige Gezangen’ slechts een aantal over. 

De gezangen die het meest frequent gehandhaafd blijven zijn de drie 
lofzangen, het GdH en de MZ en AZ. Bij de vrijgemaakt gereformeer-
den (en wat betreft de TG ook de Nederlands gereformeerden) worden 
daarnaast de TG en de BvdP in ere gehouden. Het gezang dat, behalve 
in de complete collecties ‘Eenige Gezangen’, altijd ontbreekt, is de eerste 
geloofsberijming. De beide maaltijdliederen komen slechts eenmaal in 
een nieuwe berijming voor. Opvallend is de niet verantwoorde uitbrei-
ding van de collectie met twee extra gezangen in de HSV-uitgaven van 
Jongbloed. En eveneens opvallend is de aandacht bij de orthodoxe GBS 
voor het apocriefe EigDav.

ontleend en wie de auteur is van tekst en melodie. Ook in het register met eerste psalm- en 
gezangregels ontbreken deze liederen. Zie over deze uitbreiding van de collectie gezangen en 
de reactie van Jongbloed in de pers mijn column ‘Uitdijende Enige Gezangen’, Reformatorisch 
Dagblad, 10 mei 2011, katern Puntkomma, 6.
40.  De nummers in de gearceerde vakjes verwijzen naar de nummers van het gezang in de 
betreffende bundel. De complete titels zijn te vinden in de bibliografie. Vgl. het beknopte 
overzicht van de ‘Eenige Gezangen’ in kerkelijke bundels tussen 1933 en 1975 dat Smilde, Hasper 
en het kerklied, 32-33 geeft.
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GHV 19331 79 77 100 167 241 256

EG 19332 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GL 19353 112 114 144 315 385 402

HZ 19384 A B C D E F G H I J K L

GL 19495 24 23 46 16 112 118

GELK 19556 176 106 230

GLU 19627 24 21 41 182 119 121

102G 19648 85 86

HNG 19659 3 4 5 6 7/7a 8 9

GEB 196810 59 60 124 595 662 667

LB 197311 66 67 68 48 331 383

GKP 197612 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GBS 197713

GK 198614 1 7 8 9 5 6 38 39

AGB 199415 531

GK 200616 176a 47 48 52 36/7 177 131 134

HSV 201117 2x18

LB 201319 310 157a 158a 159a 370 341 239

GK 201720 171 162

Tabel VII.2.1: De ontwikkeling van de ‘Eenige Gezangen’ vanaf 1933.

1.  Gezangen GKNHV 1933. De teksten van 1773 zijn hier en daar licht aangepast (LM) en ingekort (MZ en AZ).
2.  Eenige Gezangen GKN 1933. De teksten zijn die van 1773. TBAG heeft een nieuwe melodie gekregen.
3.  Geestelijke Liederen 1935. Samensteller is H. Hasper. De teksten zijn vrijwel identiek aan 1773.
4.  Psalmen en gezangen 1938. De gezangen A tot en met L staan na Psalm 150 en voor de 306 overige 
gezangen.
5.  Geestelijke Liederen 1949/1952. Heruitgave van liederen door H. Hasper uit de bundel uit 1935.
6.  Gezangboek ELK 1955. De AZ (strofe 1, 3 en 7) is in de versie van 1773 opgenomen.
7.  Geestelijke Liederen Uittreksel 1962. Een selectie van gezangen van H. Hasper. De teksten zijn voor een 
deel aangepast en ingekort t.o.v. 1935.
8.  102 Gezangen 1964. De nieuwe berijmingen van de maaltijdliederen zijn van Muus Jacobse.
9.  Honderdnegentien gezangen 1965. De bundel werd door de GKN-synode van Middelburg in 1965 
definitief aanvaard.
10.  Gezangboek Evangelische Broedergemeente 1968.
11.  Liedboek voor de kerken 1973. 
12.  Proeve Gereformeerd Kerkboek 1976. De teksten zijn van 1773. De melodie van TBAG is nieuw.
13.  Boek der Psalmen 1977. Uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS).
14.  Gereformeerd Kerkboek 1986. 
15.  Gezangenbundel NGK 1994.
16.  Gereformeerd Kerkboek 2006. Ook deze versie van het Gereformeerd Kerkboek heeft de varianten van de 
gezongen Apostolische Geloofsbelijdenis (nummer 123, 179a en 179b), aangevuld met de gezongen belijdenis 
van Nicea (nummer 180a en 180b).
17.  Bijbel-Psalmen HSV 2011. Uitgave van Jongbloed in Heerenveen.
18.  Twee extra liederen: ‘Ere zij God’ en ‘Een vaste burcht is onze God’.
19.  Liedboek 2013.
20.  Gereformeerd Kerkboek 2017.
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VII.3 Populariteit en gebruik van de afzonderlijke gezangen
Bovenstaand schema, waarin is aangegeven wat er na 1773 in de offici-
ele kerkelijke liedbundels van de collectie ‘Eenige Gezangen’ overblijft, 
laat al veel zien over de (im)populariteit van de afzonderlijke gezangen 
in de periode na 1933. Dat beeld kan nog worden aangescherpt door na 
te gaan welke gezangen in niet-kerkelijke liedbundels worden overge-
nomen (de zogenoemde citaatfrequentie). Een andere bron die iets zegt 
over de populariteit van de afzonderlijke gezangen vormen de inventa-
risaties van de zogenoemde psalmbriefjes: welke psalmen en gezangen 
uit de Staatsberijming worden er zondags in de gemeente opgegeven? 
Inventarisaties rond 1900 en rond 2000 geven ons enig inzicht op dit 
punt. Tot slot is het interessant om, net als we voor de periode vóór en 
vlak na 1773 hebben gedaan, de koraalboeken die voor de kerkorganist 
worden gemaakt te inventariseren: welke keuzes maken componisten in 
deze uitgaven ten aanzien van de ‘Eenige Gezangen’?

VII.3.1 Citaatfrequentie in andere liedbundels 
Als het gaat om de citaatfrequentie in andere bundels, heeft Jan Smelik 
voor de periode tot 1938 geconcludeerd dat de ‘Eenige Gezangen’ nauwe-
lijks in niet-liturgische bundels terechtkomen. Alleen de MZ blijkt favo-
riet: dat gezang staat in zestien van de door hem onderzochte liedbun-
dels.41 Voor de periode na 1938 bekeek ik een groot aantal liedbundels. In 
veel geraadpleegde uitgaven komt geen enkele van de ‘Eenige Gezangen’ 
voor.42 In sommige bundels, vaak bedoeld voor het jeugdwerk, wordt een 
aantal gezangen (gedeeltelijk) opgenomen. Hiernaast is dat voor een aan-
tal uitgaven in kaart gebracht:43

41.  Zie Smelik, Eén in lied en leven, 92-93. Gereformeerden nemen geen psalmen en ‘Eenige 
Gezangen’ op in hun niet-liturgische bundels, met als uitzondering de bundels van H. Hasper 
(zie boven). Bij andere denominaties is de populariteit van de ‘Eenige Gezangen’ gering. Vijf 
gezangen (de beide geloofsberijmingen, de BvdP en de beide maaltijdliederen) trof Smelik niet 
of slechts één keer aan. Ook vrijzinnigen, lutheranen en doopsgezinden hebben de ‘Eenige 
Gezangen’ vrijwel niet overgenomen in hun bundels.
42.  In uitgaven die bedoeld zijn voor de kring waar uit de berijming van 1773 wordt gezongen, 
zal de gedachte zijn dat de ‘Eenige Gezangen’ daar al in het psalmboek staan. Zie bijvoorbeeld de 
driedelige serie Ook uit de mond der kinderen... (1987-2006), de bundel Uit aller mond (derde 
druk, 2006), de Zangbundel (de zogenoemde ‘gele bundel’, 2009) en Elk zing’ Zijn lof (2015). In 
de bundels van het Evangelisch Werkverband (de Evangelische Liedbundel (2005) en Hemelhoog 
(2015)) staan evenmin ‘Eenige Gezangen’. Datzelfde geldt voor de liederenbundels van het Leger 
des Heils (edities uit 1985 en 2007) en de bundel Glorieklokken (2013).
43.  Dit overzicht is illustratief en pretendeert op geen enkele manier volledig te zijn. Zie voor de 
volledige titels de bibliografie.
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LCJMV 19521 47 48 49

VZW 19562

USZ 20003 41 33

JdH 20044 530 531 538 545 546

JG 20125 48

TZE 20136 11

OT 20157 94 92 106 163 152

WK 20168 294-6 47 48 49 297/301 520 517

Tabel VII.3.1.1: Citaatfrequentie van ‘Eenige Gezangen’ in andere liedbundels.

1.  Liederenbundel CJMV 1952. Na een selectie van 46 psalmen uit de berijming van 1773 zijn drie ‘Eenige 
Gezangen’ uit de hervormde bundel van 1938 gedeeltelijk opgenomen: de LZ (strofe 1, 4 en 5), het GdH (strofe 
3, 6-9) en de AZ (strofe 7).
2.  Vrolijk zingen wij 1956. De gezangen zijn ongenummerd. De AZ (alle strofen) staat op blz. 57-58.
3.  Uit Sions zalen 2000. De LM is een bewerking van het gezang dat Marnix van Sint-Aldegonde in 1591 
in zijn psalmboek opnam. Het is onduidelijk wie de bewerker is en evenmin is het duidelijk waarom de 
oorspronkelijke derde strofe is weggelaten. Het EigDav is in de versie van Abraham van der Meer opgenomen 
in de rubriek Bijbelliederen.
4.  Zangbundel De Heer 2004. De ‘Eenige Gezangen’ zijn in hun geheel opgenomen. De eerste editie van 
de bundel van de Johannes de Heer verscheen in 1905. De vijf gezangen in de editie uit 2004 zijn een latere 
toevoeging. Ik bekeek de tiende druk (1923) en de 23e druk (1973), die allebei deze gezangen nog niet hebben. 
Wel is dan al een aantal psalmen uit de berijming van 1773 opgenomen.
5.  Jong geleerd 2012. De LM is opgenomen in de versie van het Liedboek voor de kerken.
6.  Tot Zijn eer 2013. Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). Van de AZ zijn twee 
strofen (5 en 7) opgenomen. In het register is het gezang ondergebracht bij ‘Hervorming’. In de vorige versie 
van deze bundel uit 2007 is de AZ nog niet opgenomen.
7.  Op Toonhoogte 2015. Ook de eerdere editie van Op Toonhoogte uit 2005 telt deze vijf gezangen. Van de 
LM, de LZ en de AZ zijn respectievelijk slechts vier, drie en vijf strofen opgenomen.
8.  Weerklank 2016.

In de bundel Weerklank uit 2016 zijn de meeste ‘Eenige Gezangen’ 
(meestal in een nieuwe versie) opgenomen.44 Buiten die uitgave zijn het 
de drie lofzangen, het GdH en de AZ die in oudere en recente jeugdbun-
dels en in de bundel van Johannes de Heer enige populariteit genieten. De 
AZ is het meest geliefd, waarbij opvalt dat het gezang slechts tweemaal in 
z’n geheel is opgenomen; het vaakst ontbreekt de derde strofe (‘Verkwik 
ons door een zoete rust’). Vijf gezangen (de geloofsberijmingen, de 
BvdP en de maaltijdliederen) zijn in geen enkele bundel terug te vinden. 
Opmerkelijk is dat in Uit Sions zalen, een bundel voor het onderwijs 
binnen de rechterflank van de gereformeerde gezindte, het EigDav zoals 

44.  De bundel Weerklank is weliswaar bedoeld voor de eredienst, maar is geen officiële kerkelijke 
liedbundel. Het betreft een particulier initiatief vanuit de kring van de Gereformeerde Bond 
in de Protestantse Kerk in Nederland. In veel gevallen zal deze bundel naast de berijming van 
1773 worden gebruikt. Dat zal de reden zijn dat de meeste van de ‘Eenige Gezangen’ (de TG zelfs 
driemaal) in een nieuwere berijming zijn opgenomen. Dat geldt echter niet voor de eerste versie 
van het GdH (nummer 297) en de AZ. Het laatste gezang mist echter strofe 3, omdat het uit het 
Gereformeerd Kerkboek van 2006 is overgenomen.
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dat altijd in Dathenus’ psalmboek stond, in de rubriek Bijbelliederen aan 
de jeugd wordt aangeboden.45

VII.3.2 Psalmbriefjes
Meermalen is in kaart gebracht welke psalmen (en gezangen) gedurende 
een bepaalde periode in kerkelijke gemeenten zijn gezongen. 

J.H. Gunning geeft in 1910 in zijn boek over de gezangenkwestie 
in de Nederlandse Hervormde Kerk zeven staatjes van rond 1900 met  
veel-, weinig of niet gezongen psalmen.46 In drie ervan zijn ook de ‘Eenige 
Gezangen’ meegenomen. Het eerste overzicht betreft de situatie in een 
afgescheiden kerk in Kampen rond 1909, waar iemand gedurende vijftien 
maanden voor 152 diensten bijhoudt wat er gezongen wordt. Daaronder 
zijn ook negen gezangen, waarvan het GdH het meest frequent wordt 
opgegeven. De eerste geloofsberijming, de BvdP en de BvhE worden in 
Kampen in deze periode niet gezongen.47 Het tweede staatje betreft de 
Nieuwe Kerk in Delfshaven in de periode 1903-1909. Daarin komen al-
leen de TG, de LM en de AZ voor.48 Het derde overzicht gaat over de 
kerk van Oost- en West-Souburg (Zeeland), waar voor een niet nader 
gedateerd tijdsbestek van tien jaar is bijgehouden wat de gemeente zingt. 
Zeven gezangen komen in het lijstje voor; de LS, de beide geloofsberij-
mingen, de BvhE en de AZ blijven ongezongen.49

45.  Het EigDav wordt in de onderhavige periode ook weleens in de bundel van de plaatselijke 
zangvereniging opgenomen. Zo bijvoorbeeld in de gereformeerde gemeente van Apeldoorn. 
In het herdenkingsboek Wat zijn u deze stenen? 75 jaar Gereformeerde Gemeente 
Apeldoorn 1937-2012, Apeldoorn 2012, 159 is een afbeelding van de eerste zangbundel van de 
zangvereniging opgenomen. Te zien is het EigDav in de versie van Van Iperen, dat als los blad 
voor in de bundel is geplakt. Wanneer deze zangbundel gedateerd moet worden, wordt niet 
vermeld.
46.  J.H. Gunning, De gezangenkwestie in de Ned. Herv. Kerk, Utrecht 1910, deel II (‘Aanteekeningen’), 
25-42.
47.  Zie Gunning, De gezangenkwestie, II, 36-40. Gunning neemt een artikel over van ene Edidi 
uit Kampen, die zijn bevindingen over de gezongen psalmen (in totaal 632 zangmomenten) in 
een ingezonden stuk in het gereformeerde blad De Bazuin van 15 januari 1909 publiceert. Er is 
alleen aangegeven welke psalmen en gezangen hoe vaak gezongen zijn. De verschillende strofen 
van een psalm zijn buiten beschouwing gelaten. Psalm 119 (88 strofen) is met 51 keer het vaakst 
gezongen.
48.  Zie Gunning, De gezangenkwestie, II, 40-41. Blijkbaar gaat het om een eigen inventarisatie 
van Gunning. Helaas noemt hij niet alle gezangen. Bij de psalmen die eenmaal gezongen zijn, 
worden de LZ, de TG en de AZ genoemd. Vervolgens komt een aantal psalmen dat meermalen 
gezongen is, maar daaronder zijn geen gezangen. De negen niet genoemde gezangen moeten 
waarschijnlijk bij het rijtje ongezongen psalmen gerekend worden.
49.  Zie Gunning, De gezangenkwestie, II, 41-42. Het gaat blijkbaar opnieuw om een eigen 
inventarisatie van Gunning. Ditmaal wordt bij de gebruikte psalmen en gezangen niet 
aangegeven hoe vaak deze klonken. Wel is nu de strofe die is gezongen aangegeven. Voor de 
gezangen is dat alleen bij het GdH niet aangegeven. Voor de andere gezangen met meerdere 
strofen geldt: TG (strofe 9), LM (3 en 7), LZ (5) en MZ (5 en 6).
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Johan Polder doet in 2002 in het blad van de Vereniging Organisten 
Gereformeerde Gemeenten (VOGG) verslag van zijn onderzoek naar 
1500 psalmbriefjes binnen de zogenoemde gereformeerde gezindte in de 
periode 2000-2001.50 Uit zijn gegevens blijkt dat in deze periode van de 
twaalf ‘Eenige Gezangen’ er acht worden gebruikt. De beide geloofsbe-
rijmingen en de beide maaltijdliederen worden niet gezongen. Bij de top 
vijftien van meest gezongen liederen hoort ook de TG. Bij de volgende 
vijftien is het GdH te vinden. De BvdP wordt van deze acht gezangen het 
minst opgegeven.51

In 2012 wijdt VU-theologiestudent Wilfred ’t Hart zijn bachelorscrip-
tie aan het thema onbekende psalmen binnen de Hersteld Hervormde 
Kerk (HHK).52 Uit zijn beperkte onderzoek naar psalmbriefjes van HHK-
predikanten komt naar voren dat in de onderzochte periode door de pre-
dikanten die meewerkten vier gezangen niet worden opgegeven: de beide 
maaltijdliederen, de eerste geloofsberijming en de LS.53 Het GdH wordt 
het vaakst gezongen, gevolgd door de TG en de AZ.54

In het schema op de volgende pagina zijn de gegevens uit Gunning en 
van Polder en ’t Hart in kaart gebracht:55

50.  Johan Polder, ‘Een bekend lied. Zingen op zondag in de gereformeerde gezindte’, K&M 
51/1 (januari/februari 2002) 6-14. Polder heeft zijn onderzoek gedaan binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de (Oud) Gereformeerde Gemeenten 
(in Nederland). Het overgrote deel (61 procent) van de bijna 1500 diensten had plaats binnen de 
Gereformeerde Gemeenten. In totaal werden ruim 6800 psalmen en gezangen gezongen.
51.  Zie Polder, ‘Een bekend lied’, 7, figuur 1. Polder geeft slechts een paar exacte aantallen. Bij de 
vijftien meest gezongen psalmen (36 procent van het totaalaantal gezongen psalmen), die tussen 
de 352 en 103 keer gezongen werden, staat de TG op de zesde plaats. Dat zal te maken hebben 
met het veelvoorkomende gebruik om na de lezing van de wet de laatste strofe van dit gezang te 
zingen. Bij de tweede groep van vijftien (18 procent van het totaal) staat het GdH. Bij de vierde 
groep de LZ, bij de vijfde de LM, bij de zevende de AZ, bij de achtste de LS, bij de negende de MZ 
en bij de elfde en laatste de BvdP.
52.  W.F. ’t Hart, Zulks zingt dat volk niet. Een onderzoek naar onbekende psalmen binnen de 
Hersteld Hervormde Kerk, ongepubliceerde bachelorscriptie godgeleerdheid VU Amsterdam, 
2012; vgl. Jaco van der Knijff, ‘“Psalmkeuze binnen HHK mag creatiever”’, Reformatorisch 
Dagblad, 10 oktober 2012, eerste katern, 2.
53.  ’t Hart kreeg respons van 28 van de 93 aangeschreven predikanten (een kleine 30 procent). 
De onderzochte periode betrof de maanden januari-april 2012, die voor een groot deel door de 
lijdenstijd wordt gekenmerkt. Dit zal de reden zijn dat de LS nooit is opgegeven.
54.  ’t Hart hanteert dezelfde verdeling in groepen van vijftien psalmen als Polder in 2002. Bij de 
eerste drie groepen is geen gezang te vinden. In de vierde groep staat het GdH, in de vijfde de TG. 
In de zevende en negende groep staan respectievelijk de AZ en de LM. In de groep met psalmen 
die het minst vaak gezongen worden staan de overige vier die niet ongezongen bleven.
55.  Bij Polder en ’t Hart is met Romeinse cijfers aangegeven in welke categorie van vijftien 
psalmen de betreffende gezangen staan (I = vijftien meest gezongen psalmen, et cetera).
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Kampen 1908 9x 3x 12x 3x 14x 2x 1x 1x 3x

Delfshaven 1903vv

Souburg

Polder 2002 I V IV VIII II XI IX VII

’t Hart 2012 V IX X IV X X X VII

Tabel VII.3.2.1: Gegevens over het gebruik van de ‘Eenige Gezangen’ in de 20e en 21e eeuw.

Deze bronnen zijn zeer beperkt. Zo is bijvoorbeeld uit de cijfers niet af 
te lezen dat, in ieder geval rond 2000, het binnen de zogenoemde gere-
formeerde gezindte een wijdverbreid gebruik is om in de adventstijd en 
met Kerst de drie lofzangen (veelvuldig) op te geven. Niettemin kan uit 
het overzicht wel iets worden opgemaakt. De meest gezongen gezangen 
zijn zowel rond 1900 als rond 2000 het GdH en de TG. Totaal ongezongen 
blijven in beide perioden de eerste geloofsberijming en de BvhE. Ook 
van het eventuele liturgisch gebruik van het EigDav zijn in deze gege-
vens geen signalen.56 Dat dit lied toch hier en daar gezongen wordt, heeft 
Sybe Bakker onlangs vastgesteld.57 Het betreft gemeenten waar uit de 
berijming van Dathenus wordt gezongen. In negen van deze gemeenten 
wordt het EigDav ‘zeer zelden’ of af en toe gezongen.58

VII.3.3 Koraalboeken
Als het gaat om de koraalboeken die de laatste decennia gemaakt zijn 
voor organisten die erediensten moeten begeleiden waarin uit de 
berijming van 1773 wordt gezongen,59 tekent zich een ander beeld af 
dan wat we voor de achttiende eeuw hebben gezien. Worden in acht-
tiende-eeuwse koraalboeken nogal eens die gezangen overgeslagen 
die kennelijk geacht worden niet voor de eredienst te zijn bedoeld (de 
maaltijdliederen en in mindere mate de MZ en AZ) of die klaarblijkelijk 

56.  In geen van de genoemde overzichten en onderzoeken is het lied meegenomen of genoemd.
57.  Bakker, ‘Een boventallig Davidslied’, 112.
58.  Bakker hield een kleine enquête onder achttien scriba’s van gemeenten die uit Dathenus’ 
psalmberijming zingen. Twaalf scriba’s kenden het lied goed. Bij drie van hen wordt het echter 
nooit in de kerk gezongen. Bij drie anderen zeer zelden en bij zes af en toe. 
59.  Het is overigens niet altijd duidelijk voor welke liturgische praktijk een koraalboek is 
bedoeld. Aan een koraalboek met alleen 150 psalmen is alleen aan eventuele titels of de 
aangegeven halve strofen te zien of de componist de berijming van 1773 voor ogen had. In een 
aantal gevallen zal de componist ook bewust alleen de 150 psalmen hebben bewerkt, zodat de 
uitgave in verschillende liturgische settingen te gebruiken is.
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weinig gezongen worden (het Symb),60 in de recente koraalboeken en 
bundels met voorspelen bij alle 150 psalmen worden óf geen óf alle 
twaalf gezangen behandeld.61 Een ruime meerderheid van de geïnven-
tariseerde bundels laat de ‘Eenige Gezangen’ buiten beschouwing.62 De 
componisten die de ‘Eenige Gezangen’ wél een plek geven, behandelen 
ze ook alle twaalf. In één uitgave is daarnaast ook een bewerking van 
het EigDav opgenomen.63

VII.3.4 Gesproken gebeden
Met betrekking tot het gebruik van de ‘Eenige Gezangen’ moet tot slot 
ook een praktijk genoemd worden waarover voor zover bekend geen 
data beschikbaar zijn maar die niet minder reëel is: het gebruik van een 
aantal van deze gezangen als gesproken gebed, thuis, op school en in de 
kerk. In veel gezinnen die vertrouwd zijn met de berijming van 1773 
hebben de beide maaltijdliederen een functie in de huisgodsdienst. In een 
aantal gevallen gebeurt dat gezongen, vermoedelijk vaker zegt een van 
de ouders de BvhE of de DnhE als formuliergebed op.64 Dit wordt ook 
op scholen door leerkrachten gepraktiseerd.65 Daarnaast is het gebruik 
bekend dat bij het ontbijt de eerste strofen van de MZ als morgengebed 
worden uitgesproken. Wellicht gebeurt dat ook met de AZ bij wijze van 
dagsluiting.66 

60.  Zie de paragrafen IV.4.4 en V.3.3.
61.  Zie voor de titels van de uitgaven die hieronder genoemd worden de afdeling koraal- en 
muziekboeken in de bibliografie.
62.  Ik bekeek zestien recente koraalboeken en bundels voorspelen. In de uitgaven van de 
volgende tien componisten krijgen de ‘Eenige Gezangen’ geen behandeling: Leen Schippers 
(2003), Dick Sanderman (2004), Cor van Dijk (2009), Martin den Boer (2010), Marco den Toom 
(2011), Martien van der Zwan (2014), Margaretha Christina de Jong (2015), Coen Reemer (2016), 
Martien van der Zwan (2017) en Gerrit Jan van de Werfhorst (2017).
63.  De volgende vijf componisten bieden bewerkingen van alle twaalf gezangen: Willem Hendrik 
Zwart (1998), Dick Sanderman (2001), Jaap Niewenhuijse (2005), Jan Noordzij (2009) en Paul 
Wols (2010). De tweedelige uitgave van Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten 
(VOGG) uit 1986 geeft daarnaast ook muziek bij het EigDav. Oudere koraalboeken die nog 
steeds hier en daar gebruikt worden, zoals die van Van Krieken (achtste druk, ca. 1915), Drenth 
(ca. 1920), Worp (vijftiende druk, 1923) en B. de Vries (1890), geven van tien gezangen een 
bewerking, terwijl ze bij de TG en de MZ naar respectievelijk Psalm 140 en Psalm 100 verwijzen.
64.  Vgl. A. van de Weerd, ‘Waken tegen overdaad’, GezinsGids 70/18 (15 februari 2018) 89: ‘De 
bedezang voor het eten, achter in het psalmboekje, wordt meer gebeden dan gezongen’. Van de 
Weerd geeft niet aan waar deze stelling op gebaseerd is.
65.  Zoals gezegd ontbreken hier gegevens. Uit eigen waarneming veronderstel ik dat de DnhE 
vaker gebruikt wordt als formuliergebed, ook omdat aan het begin van de maaltijd vaak het Onze 
Vader gebeden wordt.
66.  Onder gereformeerden was het in ieder geval tot in de jaren zestig een bekend gebruik om 
bij het ontbijt als morgengebed de eerste twee strofen van de MZ, en soms ook de derde, uit te 
spreken. Persoonlijke mededeling van iemand die destijds in vrijgemaakt-gereformeerde kring 
opgroeide.



488

HEILIGE GEZANGEN

Wat betreft de AZ: de laatste strofe van dit gezang heeft in bepaalde krin-
gen ook een liturgisch gebruik gekregen. In kerkverbanden waar sprake 
is van een predikantentekort, is de praktijk van het ‘preeklezen’ door een 
ouderling heel gebruikelijk. Aangezien een ouderling aan het eind van de 
dienst de gemeente geen zegen mag meegeven, spreekt hij als vervanging 
een zegengebed uit. In veel gevallen wordt hiervoor de zevende strofe 
van de AZ (‘O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’’) gebruikt.67

VII.4 De waardering van de ‘Eenige Gezangen’
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de ‘Eenige Gezangen’ in 1773 
een middenpositie innemen: tussen psalmen en evangelische lofliederen. 
Ook in dit hoofdstuk kwamen we tegen dat deze collectie gesitueerd wordt 
tussen de psalmen enerzijds en de vrije gezangen anderzijds, zoals in de 
hervormde bundel van 1938. De vraag is nu hoe er in de periode van 1773 
tot nu gesproken en geschreven wordt over de ‘Eenige Gezangen’. Heeft 
de collectie inderdaad een status aparte? Zijn deze twaalf gezangen heili-
ger dan andere? Inderdaad komt deze lijn naar voren bij degenen die vast 
willen houden aan het alleenrecht van de psalmen maar daarbij (noodge-
dwongen) ook de ‘Eenige Gezangen’ als acceptabel beschouwen. Daarnaast 
tekent zich een andere lijn af: de ‘Eenige Gezangen’ vormen voor degenen 
die pleiten voor méér gezangen de opstap naar een bredere collectie liede-
ren. Ik ga hieronder een aantal karakteristieke momenten na.68 

VII.4.1 De Afscheiding
Als aan het begin van de negentiende eeuw de bundel Evangelische 
Gezangen (1806) verschijnt, schrijven de samenstellers in het woord 
vooraf dat de Nederlandse kerk altijd de psalmen heeft gezongen, maar 
dat elders in de wereld naast de psalmen ook altijd ‘geestelijke gezan-
gen’ in gebruik zijn geweest. De Engelse en Waalse gemeenten in ons 
land hebben dat ‘nuttig gebruik’ eveneens ingevoerd; ‘ja zelfs achter 
ons gewoon Psalmboek’ zijn ‘eenige gezangen’ gevoegd. Daarom is het 
niet vreemd dat ‘een aanzienlijk deel onzer gemeenten’ verlangde naar 
een ‘Evangelisch Gezangboek’, aldus de samenstellers.69 De ‘Eenige 

67.  Ook deze alinea berust op persoonlijke waarneming binnen de kring van de Gereformeerde 
Gemeenten. Ook buiten dit kerkverband komt deze praktijk naar verluidt voor. Interessant is 
het gegeven dat binnen een gemeente waar uit de berijming van Dathenus wordt gezongen, de 
‘dienstdoende ouderling’ aan het eind van de dienst de zevende strofe van de AZ uit de berijming 
van 1773 uitspreekt. Persoonlijke mededeling (december 2017) van iemand die deze praktijk in de 
gereformeerde gemeente van Borssele meemaakte.
68.  Ik benadruk opnieuw dat het hier gaat om een grove schets, die allesbehalve volledig is.
69.  Geciteerd naar Evangelische Gezangen 1836, voorwoord, 2v.
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Gezangen’ vormen in 1806 dus een argument om voor meer gezangen 
te pleiten.

In 1834 vindt de Afscheiding plaats. Een grote groep verontrus-
ten verlaat de Nederlandse Hervormde Kerk. In maart 1836 wordt 
in Amsterdam de eerste synode van de afgescheiden kerken gehou-
den. Een van de pijnpunten voor de afgescheidenen was de bundel 
Evangelische Gezangen geweest, en met name het feit dat predikanten 
door de staat verplicht werden ten minste één gezang per kerkdienst op 
te geven. Als tijdens de synode van 1836 de lijnen voor de afgescheiden 
gemeenten worden getrokken, wordt ten aanzien van het zingen in 
de eredienst vastgesteld dat tijdens de kerkdiensten alleen de psalmen 
zullen worden gebruikt, én de ‘liederen, die men in den Bijbel vindt’. 
Daarentegen moeten alle ‘menschelijke gezangen, welke niet in den 
Bijbel gevonden worden’ geweerd worden. De laatste categorie is na-
melijk het werk van mensen, de eerste categorie is echter het werk van 
mannen die door de Heilige Geest gedreven werden, aldus de synode.70 
Degenen die deze uitspraak doen, zijn vertrouwd met de berijming van 
1773.71 Het is de vraag wat ze op dat moment met de liederen ‘die men 
in den Bijbel vindt’ bedoelen. Het lijkt erop dat in deze bepaling een 
tegenstelling wordt gecreëerd tussen de psalmen en ‘Eenige Gezangen’ 
enerzijds en de Evangelische Gezangen anderzijds. De eerste komen 
uit de Bijbel en zijn door de Geest geïnspireerd, de andere zijn van 
menselijke makelij. 

Als in september 1837 de tweede synode van de afgescheidenen in 
Utrecht vergadert, wordt echter ten aanzien van het zingen in de kerk 
artikel 69 van de Dordtse Kerkorde enigszins gewijzigd aangenomen. 
Daarin wordt een deel van de ‘Eenige Gezangen’, namelijk diegene die 
als Schriftberijmingen worden beschouwd, opgesomd. Helaas noemen 
de notulen uit 1837 slechts de TG, het GdH en de geloofsberijming bij 
name, zodat niet duidelijk wordt welke gezangen precies vallen onder 

70.  Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergaderd te Amsterdam, den 
2den maart en volgende dagen, Ao. 1836, Amsterdam/’s-Gravenhage 1836, 32-33 (art. 67): ‘In 
de bijeenkomsten der gemeente zal men gebruik blijven maken van de gewone berijming der 
150 Psalmen Davids en der liederen, die men in den Bijbel vindt, nalatende en werende uit 
de openbare vergaderingen der gemeente de menschelijke gezangen, welke niet in den Bijbel 
gevonden worden, opdat het werk van menschen niet worde gelijk gesteld met het werk van 
mannen, die gesproken hebben, gedreven door den H. Geest.’
71.  De terugkeer naar de berijming van Dathenus door sommige afgescheiden predikanten 
is van later datum. Zie boven bij paragraaf VII.1. In het vervolg van het hierboven geciteerde 
artikel 67 uit 1836 worden predikanten, gemeenten en gemeenteleden opgeroepen om eventuele 
‘tegenstrijdigheden der tegenwoordige Psalmberijming met het Woord Gods’ te verzamelen 
zodat daar in de toekomst mogelijk iets aan gedaan kan worden.
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de liederen ‘die men in den Bijbel vindt’. Waarschijnlijk zijn ook de drie 
lofzangen en de BvdP bedoeld.72 

Overigens blijken prominente voorgangers binnen de kring van de 
afgescheidenen buiten de eredienst ook gebruik te maken van de vrije 
liederen binnen de collectie ‘Eenige Gezangen’. Zo zingt Hendrik de Cock 
in 1834, als hij in Groningen in de gevangenis zit, ’s avonds na het eten 
de AZ.73 

In ieder geval is duidelijk dat de afgescheidenen onderscheid maken 
tussen twee soorten gezangen: enerzijds (een deel van) de heilige ‘Eenige 
Gezangen’, die als canoniek worden beschouwd, anderzijds de ‘menselij-
ke’ overige gezangen.

VII.4.2 Abraham Kuyper en de gereformeerden
In 1886 verlaat onder leiding van Abraham Kuyper opnieuw een grote 
groep mensen de Nederlandse Hervormde Kerk, een kerkscheuring die 
wordt aangeduid als de Doleantie. Als in 1892 afgescheidenen en dole-
renden samengaan, ontstaan de Gereformeerde Kerken in Nederland 
(GKN). De vraag is hoe er binnen het nieuwe kerkverband met de gezan-
genkwestie zal worden omgegaan. Kuyper, aan wie de uitspraak ‘Gods 
volk zingt geen gezangen’ wordt toegedicht,74 laat zich meermalen in zijn 

72.  Handelingen van de opzieners der gemeente Jesu Christi, vergaderd te Utrecht, den 28sten 
september en volgende dagen, Ao. 1837, Amsterdam/’s-Gravenhage 1838, 55: ‘Art. 69 wordt 
aldus veranderd aangenomen: In de bijeenkomsten der gemeente zal alleen gebruikt worden het 
boek der psalmen, de tien geboden, het gebed des Heeren, de twaalf artikelen des geloofs, enz.’ In 
het oorspronkelijke artikel 69 worden ook de drie lofzangen genoemd, terwijl van de BvdP gezegd 
wordt dat die ‘in de vrijheid der kerken’ wordt gelaten. Het ligt voor de hand dat men in 1837 
deze selectie bedoelt. Overigens wordt de afkeer tegen de Evangelische Gezangen in afgescheiden 
kring later minder. Zie A. Ypma, ‘Het godsdienstig lied en de Afscheiding’, in: A.C. Honders e.a. 
(red.), Het lied en de kerk. Hymnologische opstellen, Groningen 1977, 209-248, daar 217-219.
73.  Ypma, ‘Het godsdienstig lied en de Afscheiding’, 223, 225-226, 228 noemt enkele 
voorbeelden van buitenliturgisch gebruik van de ‘Eenige Gezangen’. Tijdens een buitengewone 
kerkenraadsvergadering in Ulrum in 1836 waar een huwelijk wordt bevestigd, wordt aan het slot 
de laatste strofe van de TG (een vrij lied) gezongen. Hendrik de Cock zingt tijdens zijn verblijf in 
de Groninger gevangenis in 1834 onder andere het GdH (strofe 3) en de AZ. Bij het sterfbed van 
H.J. Budding wordt in 1868 onder andere de AZ (strofe 7) gezongen.
74.  Zo bijvoorbeeld C. Graafland, ‘Hoe en waarom kwam de Gereformeerde Bond rond 
de eeuwwisseling op?’, in: J. van der Graaf (red.), Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar 
Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, Kampen z.j. [1981], 13-95, daar 51. 
Graafland noemt geen bron in het werk van Kuyper. Ik heb de uitspraak zelf nergens kunnen 
vinden. Ook Kuyper-kenner prof. dr. G. Harinck is deze uitspraak nergens bij Abraham Kuyper 
tegengekomen (schriftelijke mededeling 6-1-2018). Volgens Harinck noemt P. Huet in zijn boekje 
Over den gezangen-strijd in de Hervormde Kerk uit 1872 deze frase al, zonder die aan Kuyper 
toe te schrijven. Vgl. Gunning, De gezangenkwestie, I, 177vv., die Kuyper uitvoerig weergeeft 
en stelt dat in navolging van Kuypers vroege standpunt over de gezangen onder andere de leus 
‘Gods volk zingt ze niet’ binnen en buiten de Nederlandse Hervormde Kerk opgeld deed (211). 
Gunning citeert echter niemand letterlijk.
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geschriften over de kwestie uit. Aanvankelijk wijst hij vooral op de kerk-
rechtelijke kant van de zaak: de invoering van de Evangelische Gezangen 
was onwettig, omdat ze niet op een synodebesluit terugging. Daarom is 
hij niet voor invoering van de bundel. 

In zijn grote werk over de eredienst uit 1911 schrijft Kuyper uitvoerig 
over het gezang van de gemeente en de psalmberijming.75 Hij hekelt daar 
de gedachte dat in de kerk alleen Schriftwoorden zouden mogen klinken. 
Ook in de berijming van de psalmen is immers sprake van eigen formu-
leringen. Bovendien hebben de gereformeerden altijd, al was het bij wijze 
van uitzondering, ook nog ‘enkele andere liederen’ gehad.76 De hoofdlijn 
was weliswaar dat in de kerk alleen gezongen werd wat God Zelf ons op 
de lippen legt (de psalmen), maar aan het feit dat ook voor de lofzangen, 
de TG, het GdH, de geloofsartikelen en de AZ een plek in de bundel werd 
ingeruimd, is te zien dat ‘deze strenge regel doorgebroken’ werd. Met 
name de laatste twee ‘waren vrije liederen in den meest volledigen zin 
van het woord’. Zeker, er was sprake van een ‘zekere concessie’. Maar 
men zag zulke liederen toch niet als door God verboden. ‘Hoe toch zou 
een Generale Synode ooit hebben kunnen toestaan wat ze verboden hield 
van Godswege?’77 

Kuyper komt tot de conclusie dat het zingen van gezangen vanouds 
bij de gereformeerden niet werd gezien als door God verboden, maar dat 
vanuit het oogpunt van voorzichtigheid altijd ervoor gepleit is in principe 
slechts ‘van Godswege verordende liederen’ te zingen.78 Die veilige weg wil 
hij vooralsnog ook gaan. De bestaande gezangen halen het niet bij de psal-
men. Maar God kán dichters geven die echt goede gezangen maken. Maar 
ook dan zullen de psalmen ‘het hoofdbestanddeel van onze liturgische zan-
gen’ blijven vormen. Kortom, voor Kuyper vormen de ‘Eenige Gezangen’ 
het bewijs dat er de eeuwen door enige ruimte is geweest voor niet-Schrift-
gebonden liederen in de eredienst, een ruimte die hij zelf ook wil benutten.

75.  Zie A. Kuyper, Onze Eeredienst, Kampen 1911, 52-69. Het boek is een bundeling van eerder 
in het blad De Heraut gepubliceerde artikelen. De artikelen over de kerkzang zijn vóór 1901 
geschreven. Zie voor de ontwikkeling in Kuypers spreken over de gezangenkwestie P.G. Kunst, 
Kerkzang in de Nederlanden, Kampen 1981, 101-118.
76.  Kuyper, Onze Eeredienst, 55: ‘Zelfs hebben ze aan het gebruik der Psalmen nog het gebruik 
van enkele andere liederen toegevoegd; wel bij manier van exceptie maar toch ook dit zouden ze 
niet hebben kunnen doen, bijaldien het vaststond, dat men in Gods recht ingreep door voor den 
zang in het midden der Gemeente ook maar iets zelve te formuleeren.’
77.  Kuyper, Onze Eeredienst, 58. Ik wijs erop dat Kuyper ten onrechte suggereert dat het 
gebruik van de AZ ooit door een generale synode is goedgekeurd. De BvdP, ook een vrij lied, 
noemt hij niet.
78.  Kuyper, Onze Eeredienst, 58. Door Schriftgedeelten (de lofzangen) buiten de psalmen te 
accepteren, werd het denkbeeld al ‘wijder’ gemaakt. Daarnaast ‘duldde’ men ook ‘wat buiten de 
Schrift door de kerk aller eeuwen was beaamd’.
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Interessant is dat de synode van de GKN in 1905 de Dordtse Kerkorde 
reviseert en daarbij ook artikel 69 (over de kerkzang) aanpast. Expliciet 
worden nu ook de MZ en AZ genoemd. Van de twaalf ‘Eenige Gezangen’ 
worden alleen de maaltijdliederen niet genoemd.79 Overigens klinken 
er op hetzelfde moment ook andere stemmen binnen de gereformeerde 
wereld. Zo noemt de Kamper hoogleraar P. Biesterveld in 1903 het feit 
dat ‘Dordt’ in 1619 ruimte biedt voor de BvdP een ‘concessie’ die men 
beter niet had kunnen doen, omdat later de voorstanders van gezangen 
‘zich hieraan hebben vastgeklemd om uitbreiding van het aantal goed te 
heeten’.80

Niettemin komt er even later binnen de GKN ruimte voor meer dan 
de twaalf ‘Eenige Gezangen’. Een bezinningsproces mondt uit in de bo-
vengenoemde bundel met 29 Eenige Gezangen van 1933. In de argu-
mentatie spelen de ‘Eenige Gezangen’ een rol. Zo stellen de deputaten 
die belast zijn met de opdracht om de ‘kwestie van het zogenaamde vrije 
kerklied in haar volle omvang principieel te onderzoeken’ in 1930 in hun 
rapport dat de gereformeerden altijd enkele gezangen hebben toegelaten, 
waarmee ze hebben laten zien dat de keuze voor de psalmen ‘niet bedoeld 
was als een principiële veroordeling van het vrije lied’.81

VII.4.3 De Christelijke Gereformeerde Kerken
De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), in 1892 ontstaan uit afge-
scheiden gemeenten die niet met Abraham Kuyper mee wilden, houden 
lange tijd vast aan de lijn van het alleenrecht van de psalmen. Dat komt 
bijvoorbeeld naar voren in een rapport uit 1937 waarin de verschillen met 
de Gereformeerde Kerken worden benoemd. Als het gaat om de gezan-

79.  Artikel 69 luidt nu: ‘In de Kerken zullen alleen de 150 Psalmen Davids, de Tien geboden, 
het Onze Vader, de 12 Artikelen des geloofs, de Lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon, de 
Morgenzang en de Avondzang, en de Bedezang vóór de predikatie, gezongen worden.’ Zie Acta 
der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Utrecht van 22 
Augustus tot 7 September 1905, Amsterdam/Pretoria/Potchefstroom z.j. [1905], 334. Over het 
niet noemen van de beide maaltijdliederen in de conceptversie van het nieuwe artikel wordt ter 
synode wel een vraag gesteld, zie a.w., 16. Het antwoord heb ik niet kunnen vinden.
80.  P. Biesterveld, Het gereformeerde kerkboek, z.pl. 1903, 50. De MZ en AZ en de 
maaltijdliederen ziet Biesterveld dan ook als ‘huiselijke’ liederen. Overigens is deze passage in 
de tweede druk van Het gereformeerd kerkboek uit 1931, verzorgd door de voorstander van 
gezangen T. Hoekstra, verdwenen.
81.  Conclusie 3 van het deputatenrapport dat tijdens de generale synode van Arnhem (1930) 
wordt aanvaard luidt: ‘dat van de gereformeerde kerken sommigen zulke gezangbundels naast de 
psalmen hebben ingevoerd, terwijl anderen zich bepaald hebben tot de psalmbundel, maar dat 
ook deze laatstgenoemde kerken door een psalmberijming in te voeren en daarnaast toch enkele 
gezangen toe te laten, getoond hebben, dat dit niet bedoeld was als een principiële veroordeling 
van het vrije lied’. Geciteerd bij F.L. Bos, De orde der kerk toegelicht met kerkelijke besluiten uit 
vier eeuwen, ’s-Gravenhage 1950, 250.
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genkwestie – de gereformeerden hebben net hun uitgebreide bundel 
Eenige Gezangen gekregen – citeert het CGK-rapport expliciet bovenge-
noemde uitspraak van de eerste afgescheiden synode van 1836, over het 
verschil tussen de psalmen en de ‘liederen, die men in den Bijbel vindt’ 
enerzijds en de ‘menschelijke gezangen’ anderzijds. Dat onderscheid 
moet gehandhaafd blijven. Het lijkt er zelfs op dat de rapportschrijvers 
ook binnen de ‘Eenige Gezangen’ nog onderscheid willen aanbrengen 
tussen Bijbelliederen en menselijke gezangen: ‘eerder moet de Kerk nog 
iets afschaffen, dan menschelijke gezangen, die niet in den Bijbel staan, 
invoeren’.82

Vier decennia later is er binnen de CGK ruimte om behalve psalmen 
en ‘Eenige Gezangen’ ook andere Schriftberijmingen te gebruiken. En 
zelfs spreekt de generale synode in 1980 uit dat de Bijbel het zingen van 
liederen die niet aan een Bijbeltekst zijn ontleend, niet verbiedt. In het 
synoderapport Eenstemmig uit 1980 wordt Calvijns visie op het kerklied 
beschreven als het pleiten voor psalmen en ‘nauwelijks gezangen’. ‘Als 
er toch gezangen worden toegestaan, dan bij wijze van concessie.’ In de 
Nederlanden werd in de zestiende eeuw de lijn van Calvijn gevolgd, al-
dus het rapport, ‘afgezien van enkele liederen, die in de vrijheid gelaten 
werden of waarvoor een voorlopige toestemming gold’.83 Over de ‘Eenige 
Gezangen’ wordt in het rapport dus gesproken in termen van concessie 
en voorlopigheid. In het vervolg van Eenstemmig wordt een nadrukkelijk 
onderscheid gemaakt tussen de psalmen en Schriftberijmingen enerzijds 
en overige liederen anderzijds.84 Daarbij fungeert dat deel van de ‘Eenige 
Gezangen’ dat als Schriftberijming kan worden gezien, als opstap naar 
een bredere collectie Schriftberijmingen.85 

82.  Rapport. Breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust, tweede druk, Dordrecht 
z.j. [1937], 37. Na het citeren van de uitspraak van 1836 concluderen de rapportschrijvers: ‘Juist: 
wij hebben na te laten en te weren in de openbare vergadering der gemeente de menschelijke 
gezangen, opdat het werk van menschen niet gelijk gesteld wordt met het werk van den 
Heiligen Geest. Dit beginsel is zeer juist en eerder moet de Kerk nog iets afschaffen, dan 
menschelijke gezangen, die niet in den Bijbel staan, invoeren.’ Vgl. het CGK-orgaan De Wekker, 
20 oktober 1933, 3, waar de redactie met instemming uitvoerig citeert uit bovengenoemde 
passage van prof. Biesterveld over de ‘concessie’ van ‘Dordt’.
83.  Eenstemmmig. Bewerking van het rapport van het deputaatschap voor onderzoek naar het 
kerkelijk lied, uitgegeven in opdracht van de generale synode der Christelijke Gereformeerde 
Kerken, Amersfoort 1980, z.pl. z.j. [1980], 29-30.
84.  Zie bijvoorbeeld Eenstemmig, 40, conclusie 1.  
85.  In de uitgave Schriftberijmingen 1997, die als uitvloeisel van het synodebesluit van 1980 
kan worden gezien, wordt deze ‘opstapfunctie’ van de ‘Eenige Gezangen’ in het ‘Ten geleide’ 
verwoord: ‘Sinds de Reformatie zijn in de protestantse kerken naast de berijmde Psalmen ook 
andere gedeelten van de Bijbel in berijmde vorm gezongen, zoals de Lofzangen uit de Evangeliën. 
Als uitbreiding van die liederen bevat deze bundel 40 berijmingen van “aaneengesloten passages 
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VII.4.4 De Gereformeerde Bond
Binnen de kring van de Gereformeerde Bond (GB) in de Nederlandse 
Hervormde Kerk (sinds 2004 de Protestantse Kerk in Nederland) is 
vanaf het ontstaan in 1906 de gezangenkwestie een heikel punt. Volgens 
sommigen wordt het niet-zingen van gezangen in de loop van de tijd 
zelfs hét kenmerk van het behoren tot de GB.86 Omdat de GB naar eigen 
zeggen de liturgie van Dordrecht aanhoudt, wordt de decennia door als 
het gaat om het zingen in de eredienst gepleit voor het gebruik van de 
psalmen. Het beroep op ‘Dordt’ is echter niet onproblematisch. Immers, 
in de Dordtse liturgie is ruimte voor – zij het enkele – gezangen. Met 
name van de kant van iemand als de ethische J.H. Gunning J.Hz. wordt 
aan het begin van twintigste eeuw artikel 69 van de Dordtse Kerkorde 
aangevoerd om de huiver voor gezangen in GB-kring te relativeren. 
Doordat ‘Dordt’ ruimte liet voor enkele gezangen, ‘heeft zijzelve een 
bres geschoten in haar eigen wal, en door het toestaan van elf Gezangen 
uitgemaakt dat het zingen van schriftuurlijke, “eigen” liederen nooit 
ongereformeerd of onschriftuurlijk heeten kan’, aldus Gunning.87 Die 
stellingname roept in die tijd van de zijde van de GB de reactie op dat 
‘Dordt’ eigenlijk alleen de psalmen bedoelde; omdat men echter niet 
tegen de stroom op kon roeien, heeft men maar een aantal gezangen 
geduld.88

Een kwarteeuw later vertolkt GB-voorman J. Severijn een milder ge-
luid. Juist de ‘Eenige Gezangen’ laten zien dat het gereformeerde pleidooi 
in de zestiende en zeventiende eeuw voor het primaat van de psalmen 
geen veroordeling van alle gezangen betekende. Weliswaar kozen de ‘va-
deren’ voor een veilige weg door het alleen bij de psalmen en ‘enkele 

uit de Heilige Schrift waarin de oorspronkelijke tekst trouw wordt gevolgd” (Synode Chr. Ger. 
Kerken, 1980).’
86.  Zo W. Balke, S. Meijers en M.J.G. van der Velden, De eigen wijs. Afkomst en toekomst 
der gereformeerd-hervormden, tweede druk, Wageningen z.j. [ca. 1967], 102. Vgl. Graafland, 
‘Hoe en waarom kwam de Gereformeerde Bond rond de eeuwwisseling op?’, 52, die stelt dat de 
gezangenkwestie voor de Gereformeerde Bond ‘één van de duidelijkst herkenbare tekenen van 
zijn identiteit is geworden’.
87.  Gunning, De gezangenkwestie, 47. Ten onrechte stelt Gunning overigens dat ‘Dordt’ elf 
gezangen toestond. In de jaren zestig krijgt de GB nog het verwijt van onwaarachtigheid als 
het gaat om zijn beroep op ‘Dordt’. Zie Balke/Meijers/Van der Velden, De eigen wijs, 102: ‘De 
onwaarachtigheid van deze situatie wordt nog bevorderd doordat het hoofdbestuur van de 
Gereformeerde Bond haar standpunt legitimeert met een beroep op de liturgie van Dordrecht. 
Met dit beroep doet men historisch onrecht aan Dordrecht, getuige de bundel “Enige Gezangen”.’
88.  ‘De bedoeling was duidelijk en geen andere dan om de 150 psalmen alleen te doen zingen, 
maar men kon niet tegen den stroom oproeien, en zoo werden dan geduld de ± 12 gezangen, 
die ook nu nog achter de psalmen staan.’ Zo J.D. de Lind van Wijngaarden in 1909 in de 
brochure Pro en Contra, waarin hij de degens kruist met Gunning. Geciteerd bij Gunning, De 
gezangenkwestie, II, 16.
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hymnen’ te houden, maar dat wil niet zeggen ‘dat er in de gemeente van 
Christus geen gezangen mogen worden gezongen’.89

Bij het 75-jarige bestaan van de GB in 1981 gaat GB-hoogleraar C. 
Graafland in op bovengenoemde kritiek van Gunning, waarbij hij nog 
een stapje verder lijkt te gaan. ‘Want hoe men het ook benaderde, in ieder 
geval heeft de Dordtse synode in principe de mogelijkheid tot het zingen 
van gezangen vrij gegeven. Al zijn het dan maar ‘eenige gezangen’, het 
zijn toch gezangen. En onder deze bevonden zich zelfs, die niet directe 
berijmingen van Schriftgedeelten zijn.’90

Bij de eeuwwisseling concludeert het hoofdbestuur van de GB in de bro-
chure Zingen naar de Schriften dat de vereniging weliswaar altijd de ge-
zangen heeft afgewezen voor de eredienst, maar dat de ‘Eenige Gezangen’ 
daarop steeds een uitzondering hebben gevormd, ondanks het feit dat die 
collectie naast nieuwtestamentische Bijbelliederen ‘ook enkele vrijere be-
rijmingen’ telt.91 De conclusie die nu wordt getrokken, al dan niet ingege-
ven door de wel toegestane collectie ‘Eenige Gezangen’, is dat ook andere 
Bijbelliederen acceptabel zijn. Anders ligt het met de ‘gezangen en andere 
vrije liederen, waarin wel een reflectie op het Woord wordt gegeven, maar 
niet het Woord zelf op directe wijze wordt vertolkt’. Die liederen kunnen, 
als ze niet in de ‘reguliere eredienst’ gebruikt worden, wel (mits ze ‘schrif-
tuurlijk’ zijn) ‘in het geheel van het gemeentelijk leven’ een plek hebben.92

Bij het 100-jarig bestaan van de GB in 2006 beschrijft algemeen se-
cretaris P.J. Vergunst de positie van de GB in het veld van de liturgie. 
‘Bonders’ waren volgens hem in de begintijd te herkennen aan het feit dat 
ze zich uitsluitend bij de psalmen hielden, ‘uiteraard mét de twaalf gezan-
gen die sinds jaar en dag tot onze liederenschat behoren’.93 Even verderop 
citeert hij met instemming H. Bout, die in de jaren vijftig schreef dat de 
GB niet zozeer tégen gezangen wil zijn, als wel vóór de psalmen. Daarbij 
moeten de ‘Eenige Gezangen’ zelfs als voorbeeld dienen: ‘we zingen er 

89.  J. Severijn, De gezangenkwestie, tweede druk, Huizen z.j. [ca. 1933], 28: ‘Men meene echter 
niet, dat men op het standpunt der vaderen kan zeggen, dat er in de gemeente van Christus geen 
gezangen mogen worden gezongen. De vaderen hebben dat nooit beweerd, al vonden zij het, om 
alle gevaar af te snijden, veilig zich bij de psalmen en enkele hymnen te houden.’
90.  Graafland, ‘Hoe en waarom kwam de Gereformeerde Bond rond de eeuwwisseling op?’, 
52. Hij noemt Gunning als voorbeeld van iemand die ‘Dordt’ anders leest dan de GB, waarna 
bovenstaande passage volgt. Dat lijkt Graaflands visie te zijn.
91.  Zingen naar de Schriften, uitgave van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde 
Kerk, z.pl. z.j. [2000], 27-28.
92.  Zingen naar de Schriften, 31.
93.  P.J. Vergunst, ‘Motieven wegen en gevolgen overzien. De Gereformeerde Bond en de 
liturgie’, in: P.J. Vergunst (red.), Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906-
2006, Zoetermeer 2006, 184-199, daar 185.
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sinds ‘Dordt’ immers twaalf’.94 Bij de slotoverwegingen van Vergunst 
spelen de ‘Eenige Gezangen’ echter geen rol meer.95   

Als in 2016 binnen de kring van de Gereformeerde Bond de boven-
genoemde bundel Weerklank verschijnt, die ‘eredienstwaardige liederen’ 
wil bieden voor gemeenten die bij het gereformeerd belijden willen blij-
ven, wordt in de verantwoording gerefereerd aan de ‘Eenige Gezangen’. 
Het feit dat de synode van Dordrecht in 1619 slechts de psalmen en zes 
à zeven gezangen toestaat, wordt gezien als ‘begrijpelijke beperking’ 
die voortkomt uit ‘het terechte waken voor vervlakking’. De geleidelij-
ke uitbreiding van zeven naar twaalf gezangen wordt echter geduid als 
een uiting van ‘het verlangen naar verbreding’ van de zangpraktijk ‘ook 
binnen de eredienst’. Vanuit die ‘principiële ruimte voor het zingen van 
gezangen’ ontstond ‘de laatste decennia’ het verlangen om die ruimte 
‘ook daadwerkelijk te aanvaarden’. Als gevolg daarvan ontstond de bun-
del Weerklank.96 

Bij de presentatie van Weerklank op 21 april 2016 blijkt redactievoor-
zitter A. Schroten de ‘Eenige Gezangen’ niet alleen als een principiële 
opening naar het zingen van gezangen te zien, maar deze collectie zelfs 
te beschouwen als tegenhanger van de psalmen. Het zingen van de psal-
men is volgens hem, in lijn met Calvijn, te zien als verkondiging door de 
gemeente. Het gebruik van (enkele) gezangen is echter te beschouwen 
als antwoord van de gemeente (weerklank). Die lijn is volgens Schroten 
bij Calvijn al aan te wijzen (in het bundeltje uit 1539, waarin ook drie 
gezangen staan) en vindt zijn vervolg in de ‘Eenige Gezangen’ die de 
Dordtse Kerkorde in 1619 toestaat.97 In deze visie staat de collectie ‘Eenige 

94.  Vergunst, ‘De Gereformeerde Bond en de liturgie’, 187. Ik wijs erop dat het getal twaalf 
historisch niet juist is.
95.  Wel citeert Vergunst, ‘De Gereformeerde Bond en de liturgie’, 197 de GB-brochure Verlegen 
om geestelijke opleving uit 1994, waarin wordt geconcludeerd dat ‘binnen de kerken van 
gereformeerde belijden er een algemene voorkeur voor het gebruik van de psalmen is en het niet 
uit de Schrift geputte lied uitgesloten werd. Wel zou de bundel Enige gezangen met bijbelliederen 
kunnen worden uitgebreid.’ Uit dat laatste blijkt dat de ‘Eenige Gezangen’ in 1994 worden 
beschouwd als staande aan de kant van de psalmen en de Bijbelliederen, in onderscheid van het 
‘niet uit de Schrift geputte lied’.
96.  Weerklank. Instemmen met het Woord in Psalm en Lied, Zoetermeer 2016, 1156.
97.  Zie het verslag van de presentatie van Weerklank in Reformatorisch Dagblad, vrijdag 
22 april 2016, pag. 13. Zie de reactie van Jan Smelik op de stellingname van Schroten in 
Reformatorisch Dagblad, maandag 25 april 2016, katern Puntkomma, pag. 7: ‘Er zijn echter geen 
bronnen waaruit blijkt dat Calvijn en zijn volgelingen onderscheid maakten tussen enerzijds 
psalmen als Woordverkondiging en anderzijds gezangen als weerklank op de verkondiging.’ In 
zijn reactie op het opinieartikel van Smelik blijft Schroten (Reformatorisch Dagblad, woensdag 
27 april 2016, katern Puntkomma, pag. 6-7) bij zijn onderscheid tussen de psalmen en de 
gezangen: ‘Mag ik Calvijns omgang met gezangen als zo’n accentverschuiving duiden? Dat is 
inderdaad een interpretatie, want Calvijn sprak nooit expliciet over zijn gebruik van gezangen. 
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Gezangen’ tegenover de psalmen en wordt ze gebruikt als argument om 
het ‘weerklank’-element in de eredienst te bepleiten.98

VII.4.5 De Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de GBS
In kerkverbanden en kringen waar het tot de identiteitskenmerken 
behoort dat er in de eredienst uitsluitend psalmen worden gezongen, 
vormen de ‘Eenige Gezangen’ tot op de dag van vandaag een wat onge-
makkelijke erfenis uit het verleden. Deze collectie van twaalf of zelfs 
dertien gezangen, die in elk hedendaags psalmboek met de berijming 
van Dathenus of de Staatsberijming is te vinden, is namelijk in feite in 
strijd met het principe dat in de kerk alleen het berijmde Schriftwoord 
mag klinken. Vandaar dat met enige regelmaat de vraag beantwoord 
moet worden waarom déze gezangen wel acceptabel zijn, terwijl andere 
gezangen ten stelligste worden afgewezen. In de argumentatie die wordt 
aangevoerd om deze kwestie toch enigszins bevredigend te verklaren, 
zijn twee lijnen te ontwaren.

Binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten (GG) wordt het 
standpunt gehuldigd dat de eerste reeks gezangen (de drie lofzangen, de 
TG, het GdH en de geloofsberijmingen) zakelijk gezien uit de Schrift 
komt; de overige gezangen hebben een ‘soort gewoonterecht verkre-
gen’.99 Daarbij wordt wel aangetekend dat de synode van Dordrecht ‘bij 

Toch vind ik het veelzeggend dat hij wekelijks gezangen toevoegt op vaste plaatsen in de liturgie 
en in zijn kerkboek het citaat uit Psalm 146 bewust uitbreidt: “Psalm en lied zal ik zingen…” 
Daarin proef ik een gegroeide behoefte om, naast de blijvende waardering voor de onderwijzing 
(en de weerklank) vanuit de psalmen, in de liturgie ook onomwonden tot God te naderen om 
Zijn nieuwtestamentische heil. Met een aantal gezangen, een gebed om Christus’ kracht, een 
belijdenis van Zoon en Geest en een loflied op het zien van Christus’ zaligheid, geeft Calvijn de 
weerklank op Christus op z’n minst meer ruimte.’
98.  Ook de GB-predikant dr. A.J. Kunz betoogt eind 2017 in de wekelijkse rubriek ‘Toegespitst’ 
in het Reformatorisch Dagblad dat de ‘Eenige Gezangen’ laten zien dat er geen Bijbels bezwaar 
is tegen het zingen van Schriftberijmingen en vrije liederen: ‘Met de Dordtse liturgie is er alle 
reden om in te zetten op de psalmen. (...) Maar zelfs in Dordt voegde men al enige gezangen 
toe, later uitgebreid tot twaalf. Blijkbaar is er geen Bijbels bezwaar tegen het zingen van 
Schriftberijmingen, en zelfs van vrije liederen als de Morgen- en de Avondzang. Het aantal 
van twaalf kan geen principiële grens zijn; die ligt bij de inhoud van de liederen.’ Zie A.J. Kunz, 
‘Liturgie raakt het hart’, Reformatorisch Dagblad, 9 december 2017, katern Accent, 5.
99.  Zie K. de Gier, De Dordtse Kerkorde. Een praktische verklaring, Houten 1989, 342: 
‘Samenvattend kan worden gezegd dat de Dordtse Synode 1618-1619 goedkeurde dat naast 
de psalmen Davids zes gezangen gezongen werden, die zakelijk gezien uit de Schrift waren 
genomen. Daarom werden ze geoorloofd geacht. Alleen het gebruik van het gezang: O God, 
Die onze Vader zijt, werd aan de vrijheid der gemeenten overgelaten evenals het gebed vòòr de 
predikatie.’ NB: De Gier heeft blijkbaar niet gezien dat het bij het gebed voor de preek en ‘O God, 
die onze Vader zijt’ om hetzelfde gezang gaat. De MZ en AZ en soms ook het EigDav bleven 
door uitgevers gedrukt worden, aldus De Gier, waardoor ze in 1773 in de psalmbundel werden 
opgenomen. ‘Een gewoonte, die gebleven is tot de huidige dag.’ De maaltijdliederen noemt De 
Gier niet. Vgl. A. Moerkerken, ‘Waarom geen gezangen?’, De Saambinder, 30 november 2000, 
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wijze van uitzondering’ toestemming gaf om enkele gezangen te zin-
gen en dat dat ook nog eens te maken had met ‘de weerbarstige praktijk, 
waarin sommige gezangen al helemaal ingeburgerd waren’.100 

Binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN), in 1953 
ontstaan uit een scheuring binnen de GG, wordt nog sterker het on-
derscheid binnen de collectie ‘Eenige Gezangen’ benadrukt. Met kracht 
wordt betoogd dat de synode van Dordrecht de MZ en AZ, de beide maal-
tijdliederen en het EigDav weerde.101 Deze liederen zouden nooit bedoeld 
zijn om in de kerk gebruikt te worden, maar staan met het oog op de 
huisgodsdienstoefeningen in het psalmboek. Binnen de eredienst mogen 
naast de psalmen alleen berijmde Schriftgedeelten klinken.102 De BvdP, 
ook geen Schriftberijming maar wel toegestaan, was zo populair dat 
‘Dordt’ dit gezang niet durfde te verbieden.103 

De al genoemde Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), die zoals we 
zagen zowel de berijming van Dathenus als de Staatsberijming uitgeeft, 
hanteert hetzelfde principe. Dat komt met name naar voren als het gaat 
om het EigDav, dat de stichting in twee varianten aanbiedt. De bedoeling 
daarvan is niet dat dit lied weer in de kerk gezongen moet gaan worden. 
Het wordt immers, net als de maaltijdliederen en de MZ en AZ, niet door 

2-4, daar 3, die over de geloofsberijming expliciet stelt dat die weliswaar niet woordelijk uit de 
Schrift komt, maar ‘zakelijk geheel uit de Schrift geput’ is. De MZ en de AZ hebben ‘een soort 
gewoonterecht verkregen’, aldus Moerkerken. 
100.  Zo J.M.D. de Heer, ‘Voor de opperzangmeester...’, deel 2, De Saambinder, 20 september 
2012, 4-5, daar 5: ‘Het principe bleef recht overeind staan: we zingen psalmen.’
101.  Zie de anonieme [= C. Steenblok] ‘Toelichting op de Dordtse Kerkenordening. Artikel 
69’, deel 4 en 5, DWS, 30 augustus 1963, 2-3; 6 september 1963, 3. Dat deze gezangen in 1773 
wel allemaal werden opgenomen, wordt gezien als een ingreep van de staat in artikel 69 van de 
Dordtse Kerkorde.
102.  Zo meermalen L.M.P. Scholten in De Wachter Sions. Zie bijvoorbeeld: ‘Gezangen in de 
Chr. Ger. Kerk’, DWS, 23 oktober 1980, 3: ‘(Men bedenke daarbij, dat het lijstje gezangen dat 
daar [in artikel 69 van de DKO, JvdK] toegestaan wordt voor gebruik in de eredienst, beperkter 
is dan het bundeltje gezangen achterin ons Psalmboek. Dat bundeltje was namelijk niet alleen 
bedoeld voor kerkelijk gebruik, maar ook voor de huisgodsdienstoefeningen. Daarom treft men 
er een Morgenzang en een Avondzang en gebeden voor en na het eten in aan. Die waren dus 
niet bedoeld om in de kerk te zingen!).’ Vgl. L.M.P. Scholten, ‘Gezangen’, DWS, 15 oktober 1992, 
51: ‘Het beginsel is duidelijk. Wij zingen in de kerk uitsluitend de Psalmen en andere berijmde 
Schriftgedeelten. Dat betekent dat de gebeden voor en na het eten, de morgen- en de avondzang 
wel in onze psalmboeken staan voor huiselijk gebruik of op de scholen, maar niet voor gebruik 
in de kerkdienst.’ Vgl. Ros, Davids soete lier, 278: ‘Wel werden – bij gebrek aan teksten uit Voet 
of ‘Laus Deo’ – aan Ghysen enkele niet voor de eredienst bedoelde gezangen ontleend.’ Vgl. M.J. 
Kater, Een samenkomst om naar te verlangen. Over het verbazingwekkende van de kerkdienst, 
Apeldoorn 2017, 99, die suggereert dat de héle collectie ‘Eenige Gezangen’ oorspronkelijk 
bedoeld is voor de huisgodsdienst: ‘Wat dan te denken van de ‘Enige Gezangen’ achter onze 
berijmde psalmen? Gezien het Gebed voor het eten, de Morgenzang en de Avondzang zijn die 
waarschijnlijk bedoeld voor huiselijk gebruik.’
103.  Zo L.M.P. Scholten, ‘De bedezang voor de predikatie’, DWS, 8 januari 1976, 147-148.
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‘Dordt’ genoemd. Maar dat neemt niet weg dat het goed is dit gezang, dat 
oudere papieren heeft dan bijvoorbeeld de MZ, in huiselijke kring en op 
de scholen in ere te houden.104

VII.4.6 Balans
Als het gaat om de waardering van de collectie ‘Eenige Gezangen’ in de 
periode van 1773 tot nu, zijn er dus twee lijnen te ontwaren. 

De eerste lijn is de visie van onder anderen Gunning, waarbij deze col-
lectie wordt beschouwd als een bres. Het feit dat ‘Dordt’ naast de psalmen 
toch ook ruimte biedt aan enkele gezangen, wordt gezien als een ope-
ning om op zoek te gaan naar meer gezangen. Niet alleen wordt vanuit 
de selectie van ‘Dordt’ gezocht naar andere berijmde Schriftgedeelten, 
ook vormen (vaak later in het bezinningsproces) de vrije liederen in de 
Staatsberijming een argument om andere niet-Schriftgebonden gezan-
gen te accepteren.

De andere lijn is de visie waarbij de collectie ‘Eenige Gezangen’ wordt 
gezien als een bastion. De psalmen en ‘Eenige Gezangen’ vormen een 
historisch gegroeide canon die zorgvuldig bewaakt moet worden en die 
op geen enkele manier aanleiding mag geven tot het accepteren van meer 
gezangen. Daarbij is er verschil van mening over de collectie gezangen 
als geheel. Terwijl de een uitgaat van een gegroeid gewoonterecht en zo 
de hele bundel voor de eredienst accepteert, hanteert de ander binnen de 
collectie een scherp onderscheid tussen Schriftberijmingen enerzijds en 
vrije liederen anderzijds. De eerste zijn eredienstwaardig, de tweede ca-
tegorie heeft haar waarde op scholen en in gezinnen. Hier en daar klinkt 
in woorden als ‘weerbarstige praktijk’, ‘dulden’ en ‘concessie’ door dat 
men het ten diepste betreurt dat in Dordt de deur naar de gezangen toch 
op een klein kiertje is gezet. Het liefst had men een écht psalmenbastion 
gehad.

104.  Zie Van Haaren, ‘Een mijlpaal bereikt’, 4: ‘Vanzelf wil de G.B.S. met het opnieuw opnemen 
van dit Eigen Geschrift Davids niet zeggen, dat het nu in de kerk weer gezongen zou moeten 
worden. De Bedezangen voor en na het eten worden ook niet in de kerk gezongen, hoewel ze 
toch een plaats kregen bij de Enige Gezangen.’ Vgl. wat GBS-directeur L.M.P. Scholten schrijft 
in L.M.P. Scholten, ‘Een onbekende psalm’, Standvastig 21/1 (maart 1986) 8-11, daar 10: ‘Het 
Eigen Geschrift Davids is dus beslist niet Gods Woord. Anderzijds is het wel zo, dat we er niets 
onzuivers in kunnen bespeuren, integendeel. (...) Daarom verdient het Eigen Geschrift Davids 
toch een plaats in onze kerkboeken. Het is waar, de Dordtse Kerkenordening noemt het niet 
onder de gezangen die in de kerk gezongen mogen worden. Maar de kerkenordening noemt 
ook de morgenzang, de avondzang en de zangen voor en na het eten niet, die we toch ook in 
onze psalmboeken vinden. En het bovenstaande doet ons zien, dat het Eigen Geschrift Davids 
wel oudere papieren heeft, dan deze. Laten we daarom het Eigen Geschrift Davids maar in ere 
houden, en blijven zingen op onze scholen en in onze huizen.’
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VII.5 Conclusie
Overzien we wat in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen, dan valt een 
aantal dingen op.
• Terwijl het ‘theelepeltje gezangen’105 van 1773 in de loop van de tijd bij 

diverse kerkgenootschappen de opmaat vormt voor een veel bredere 
praktijk van het zingen van gezangen in de liturgie, blijft de collectie 
intact in de orthodoxe hoek van het Nederlandse protestantisme, de 
zogenoemde gereformeerde gezindte, waar het primaat van de psal-
men wordt voorgestaan. De collectie wordt zelfs in twee varianten 
bewaard: die van Dathenus en die van de Staatsberijming. De uiterste 
rechterflank van de gereformeerde gezindte conserveert behalve de 
twaalf ‘Eenige Gezangen’ wonderlijk genoeg ook het apocriefe Eigen 
Geschrift van David. Alleen dat deel van de orthodoxie dat in zee is 
gegaan met de Herziene Statenvertaling (HSV) heeft er (ongemerkt) 
twee gezangen bij gekregen. Maar daar blijft het dan ook bij.106

• In de bezinning wordt juist binnen de rechterflank van de gerefor-
meerde gezindte binnen de collectie ‘Eenige Gezangen’ een duidelijk 
onderscheid aangebracht tussen de Schriftberijmingen enerzijds en de 
vrije liederen anderzijds. De laatste zijn (uiteraard) niet bedoeld voor 
de eredienst. De eerste worden gezien als op één lijn met de psalmen. 
Waarbij voor het gemak buiten beschouwing wordt gelaten dat onder-
delen van deze ‘Schriftberijmingen’ ook vrije teksten zijn (zoals strofe 
9 van de Tien Geboden en de wel heel vrije parafrase van het Gebed 
des Heeren) en de beide geloofsberijmingen evenmin als berijmde 
Bijbeltekst kunnen gelden.107 

• Ondanks de acceptatie van het eerste deel van de collectie ‘Eenige 
Gezangen’ voor gebruik in de eredienst, vormt deze sectie in 
orthodoxe kring geen opmaat voor een uitbreiding van het aan-

105.  De term is van J. van ’t Hul, ‘De gewijde kunst van de kerk’, Muziek en eredienst (bijlage 
Reformatorisch Dagblad), 29 oktober 1991, 15-19, daar 15.
106.  De bundel Weerklank is gemaakt voor dezelfde kring als die waar de HSV in gebruik is. Ik 
heb echter nergens een verband kunnen ontdekken tussen de stilzwijgende uitbreiding van de 
‘Eenige Gezangen’ in de HSV en de wording van de bundel Weerklank.
107.  Naar verluidt zijn er gemeenten waar ook de sectie ‘Schriftberijmingen’ niet helemaal 
omarmd wordt. Daar zouden de ‘Eenige Gezangen’ niet worden gebruikt, met uitzondering 
van de drie nieuwtestamentische lofzangen in de kerstperiode. Ik heb helaas geen voorbeelden 
van dit gerucht kunnen vaststellen. Interessant is in dit verband wat recent in het familieblad 
GezinsGids (4 januari 2018) te lezen viel. In een artikel van J.E.A. Démoed over reacties op de 
preek (14-23) komt ouderling Jan van Voorst van de gereformeerde gemeente van Eindhoven 
aan het woord. Hij vertelt dat er eens een paar jongeren waren ‘die ‘geradicaliseerd’ waren in de 
puriteinse traditie. Ze hielden bijvoorbeeld hun lippen stijf op elkaar als de gemeente één van de 
twaalf gezangen zong die achter de psalmen staan.’ Van Voorst sprak de jongeren erop aan, maar 
besteedde er verder niet veel aandacht aan. ‘Binnen een jaar ging het vanzelf over.’ (16)
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tal Schriftberijmingen. De drie lofzangen, de Tien Geboden, het 
Gebed des Heeren en de geloofsberijming(en) zijn een erfenis die 
men koestert, maar die geen uitbreiding behoeft. Alleen de bun-
del Schriftberijmingen, die binnen de Christelijke Gereformeerde 
Kerken circuleert, kan gezien worden als uitvloeisel van de sectie 
Schriftberijmingen in de ‘Eenige Gezangen’.

• Intussen vormt de Bedezang voor de Predikatie een luis in de pels 
van de ‘Eenige Gezangen’. Bij dit gezang scharniert de collectie: 
van Schriftberijmingen naar vrije liederen. Hoewel het een vrij lied 
is, wordt het toch geaccepteerd, omdat het door de gezaghebbende 
Dordtse synode van 1619 werd gedoogd. Opvallend genoeg klinkt 
heden ten dage maar weinig meer de klacht van Biesterveld dat ‘Dordt’ 
deze concessie beter niet had kunnen doen. De historie heeft ten aan-
zien van de Bedezang voor de Predikatie canoniserend gewerkt.

• Uit de gegevens over het gebruik en de citaatfrequentie van de indivi-
duele gezangen in andere bundels blijkt dat in paraliturgische settings 
zoals het jeugdwerk een aantal Schriftberijmingen weinig populari-
teit geniet (met name de geloofsberijmingen), terwijl juist de vrije 
Morgen- en Avondzang een veel breder gebruik kennen.

• Afgaande op de cijfers zouden we moeten concluderen dat de beide 
maaltijdliederen hoegenaamd geen populariteit genieten. In de prak-
tijk kon dat echter weleens meevallen, aangezien deze liederen als 
gesproken tafelgebed in de gezinnen gebruikt worden.

• Ook internationaal gezien vormen de ‘Eenige Gezangen’, in deze 
samenstelling, een unieke collectie die voor zover bekend geen paral-
lel heeft bij kerkgenootschappen in het buitenland die qua identiteit 
verwant zijn met de kerken binnen de zogenoemde gereformeerde 
gezindte in Nederland.108

108.  Zo worden in de verwante Free Presbyterian Church of Scotland en de Free Church of 
Scotland (Continuing) alleen psalmen gezongen. De psalmboeken die voor verwante Franse 
gereformeerden worden gemaakt, bevatten meer dan twaalf cantiques. Zo bijvoorbeeld de uitgave 
Les 150 Psaumes de David, in 2007 door de Nederlandse Petrus Datheenstichting uitgegeven, die 
achttien cantiques telt, waaronder het oudkerkelijk Te Deum, liederen bij de kerkelijke feesten en 
bij de viering van het avondmaal. De zusterkerken van de Gereformeerde Gemeenten in Noord-
Amerika, de Netherlands Reformed Congregations (NRC), kennen de praktijk waarbij uit de 
interkerkelijke bundel The Psalter wordt gezongen. Van deze Engelstalige psalters (413 nummers) 
wordt slechts een enkele op de Geneefse melodie gezongen. Het oorspronkelijke The Psalter, 
gepubliceerd in 1912, bevatte naast de psalmen en acht doxologieën alleen bewerkingen van de 
lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon, te zingen op psaltermelodieën. Later werd een aantal 
psalmen op de Geneefse melodieën toegevoegd. The Psalter zoals dat heden ten dage bij de NRC 
wordt gebruikt, telt 450 nummers. In de ‘Chorale Section’ (nrs. 414-434) zijn behalve psalmen 
op Geneefse melodieën ook twee versies van het Onze Vader op psaltermelodieën opgenomen. 
In de afdeling ‘Selected Holland Psalms’ (nrs. 435-450) staan tussen de psalmen op de Geneefse 
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• Tot slot: In de waardering van de ‘Eenige Gezangen’ blijkt de herkomst 
van de individuele liederen geen enkele rol meer te spelen. Bij de psal-
men wordt keer op keer benadrukt dat ze ons met het Genève van 
Calvijn verbinden. Maar dat een aantal gezangen van luthersen huize 
is en een van de liederen zelfs een voorreformatorische herkomst 
heeft, lijkt niemand te deren. Sterker nog: juist Luthers Gebed des 
Heeren en de oudkerkelijke Avondzang behoren tot de meest geliefde 
gezangen van de collectie. Goed beschouwd komt in deze unieke collec-
tie ‘Eenige Gezangen’ van de bevindelijk gereformeerden daarom een 
kleine kerkliedoecumene tot uitdrukking: enerzijds vertegenwoordi-
gen de gezangen diverse liedtradities uit vele eeuwen, anderzijds heeft 
de collectie heden ten dage binnen de gereformeerde gezindte bij alle 
kerkelijke verdeeldheid een samenbindende functie.

melodie bewerkingen van de Tien Geboden (435), de Lofzang van Zacharias (448) en de Lofzang 
van Simeon (450) op de gebruikelijke melodieën. Onder het kopje ‘Spiritual Songs’ zijn de teksten 
van de psalterversies van deze drie lofzangen opgenomen. Zie over The Psalter: L. Vogelaar, 
‘“Wat was het toch alles vreemd...”. De psalterbundel in de Gereformeerde Gemeenten in Noord-
Amerika’, in: idem, Roept Zijn weldaân uit. Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van de 
Gereformeerde Gemeenten, Barneveld 2009, 133-142.
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Orthodox-gereformeerden zingen in hun zondagse eredienst alleen de 
psalmen. Dat zijn immers de liederen die de Bijbel zelf aanreikt en die 
door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. Voor gezangen geldt dat niet. Die 
hebben meestal een vrije tekst. En die kunnen dus zomaar on-Bijbelse 
voorstellingen of ketterse ideeën bevatten. Daarom zweert een echte cal-
vinist de eeuwen door, zo is het beeld, bij het primaat van de psalmen in 
de eredienst.

Vanuit dat standpunt gezien is het een wonderlijk verschijnsel dat de 
Nederlandse gereformeerden al eeuwenlang een collectie gezangen in 
hun psalmboek hebben staan. Vanaf de zestiende eeuw tot aan het eind 
van de achttiende eeuw is het psalmboek van Petrus Dathenus uit 1566 in 
gebruik, waarin een aantal lofzangen staat. Vanaf de achttiende eeuw tot 
op heden wordt door (bevindelijk) gereformeerden de Staatsberijming 
van 1773 gebruikt, waarin de collectie ‘Eenige Gezangen’ is opgenomen. 
Bij zowel de lofzangen van Dathenus als de ‘Eenige Gezangen’ van 1773 
gaat het om een gemêleerde verzameling gezangen: Bijbelliederen (de 
lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon), catechismusliederen (gezan-
gen van gebod, geloof en gebed), een lied dat voorafgaand aan de preek 
gezongen kan worden (Bedezang voor de Predikatie), liederen bij de ge-
tijden van de dag (Morgenzang, Avondzang, maaltijdliederen) en soms 
een verhalend lied over de Bijbelse figuur van David (het Eigen Geschrift 
van David). Van een paar van deze gezangen kan gezegd worden dat ze, 
net als de psalmen, teruggaan op een Bijbeltekst. Maar voor het grootste 
deel van de collectie geldt dat niet.

In de inleiding heb ik deze collectie gezangen van de gereformeer-
den geheimzinnig genoemd. Daarbij doelde ik allereerst op bovenstaande 
kwestie: Waarom worden alle andere gezangen met argusogen bekeken, 
terwijl deze ‘Eenige Gezangen’ wel gezongen mogen worden in de ere-
dienst? Zijn deze gezangen ‘heiliger’ dan andere? En waar zit dat verschil 
dan in? Dan gaat het dus om de vraag naar de waardering van deze ver-
zameling gezangen de eeuwen door. Aan de andere kant noemde ik de 
‘Eenige Gezangen’ geheimzinnig omdat er rond deze collectie een waas 
van onduidelijkheid hangt: niemand kan precies zeggen waar ze vandaan 
komen en hoe ze in het psalmboek terecht zijn gekomen. Er bleek op dit 
punt ook in het wetenschappelijk onderzoek sprake te zijn van een ‘hym-
nologische lacune’. Er was dus alle aanleiding voor een grondig onder-
zoek naar deze geheimzinnige gezangen van de gereformeerden.
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Aan het eind van deze studie Heilige gezangen kunnen we concluderen 
dat de mist rond de ‘Eenige Gezangen’ voor een groot deel is opgetrok-
ken. Er is duidelijk winst geboekt als het gaat om de vraag hoe de collec-
tie in de zestiende eeuw ontstaat en zich vervolgens ontwikkelt tot een 
verzameling van dertien gezangen. Ook kon de herkomst van een aantal 
individuele gezangen worden opgehelderd. Verder is er veel materiaal 
aangedragen waaruit duidelijk wordt hoe deze collectie de eeuwen door 
gewaardeerd wordt.

Ten aanzien van de herkomst en ontwikkeling van de collectie en de 
afzonderlijke gezangen, noem ik drie belangrijke gezichtspunten die dit 
onderzoek heeft opgeleverd:

Allereerst laat ik zien dat het fenomeen ‘gezangen naast de psalmen’ 
een heel oud gegeven is. In de periode van de Vroege Kerk en de middel-
eeuwen zijn ook andere poëtische Bijbelgedeelten, de zogenoemde oden 
of cantica, in kerk en klooster in gebruik. Daarnaast is er de traditie van 
de hymnen en van de gezangen van geloof, gebed en gebod. De weerslag 
van deze praktijk is te vinden in de middeleeuwse psalters, de gebeden-
boeken van de geestelijken, waarin altijd naast de psalmen ook enkele 
gezangteksten staan. In de calvinistische Reformatie, als met het oog op 
de gemeentezang de psalmen worden berijmd, staan in elk psalmboek 
naast de psalmen eveneens altijd een paar berijmingen van deze teksten: 
de Bijbelse cantica en de catechetische kernen van geloof, gebod en gebed. 
Dathenus doet in 1566 dus niets vreemds als hij in zijn psalmboek een 
kleine collectie van zeven lofzangen opneemt. Alleen het zevende gezang, 
de Bedezang voor de Predikatie, is als vrij lied een vreemde eend in de 
bijt. Vanuit de praktijk is de opname van dit lied te verklaren, omdat het 
rond 1566 bij de Nederlandse gereformeerden een vaste plaats heeft in 
de liturgie. Gezien vanuit het principe van het alleenrecht van Bijbelse 
liedteksten in de eredienst vormt de Bedezang voor de Predikatie echter 
een inconsequentie.

Ten tweede is met het inventariseren van bijna 300 edities van de 
psalmberijming van Dathenus uit de periode 1566-1773 een belang-
rijke lacune in het hymnologisch onderzoek opgevuld. Op basis van 
deze inventarisatie kon ik de ontwikkeling van de collectie lofzangen in 
Dathenus’ psalmboek zeer nauwkeurig schetsen: van zeven naar dertien 
gezangen. Zo werd verduidelijkt wanneer precies in de zestiende eeuw 
de Hymne wordt toegevoegd, wie in de zeventiende eeuw het Eigen 
Geschrift van David voor het eerst publiceert en wie er waarschijnlijk 
verantwoordelijk voor is dat vanaf 1650 het Morgen-Gebed en het Eigen 
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Geschrift van David in Dathenus’ psalmboek terechtkomen. Een belang-
rijke conclusie in dit verband is dat de uitbreiding van de collectie ge-
zangen vooral een zaak van drukkers en uitgevers is geweest, en niet, 
zoals wellicht te verwachten zou zijn bij een kerkelijk geijkt psalmboek, 
van de kerkelijke autoriteiten. Een andere belangrijke uitkomst is dat de 
lofzangen in Dathenus’ psalmboek uiteindelijk een tamelijk vastomlijnde 
collectie vormen. Daardoor is het in 1773 bijna vanzelfsprekend dat deze 
gezangen in een nieuwe variant weer worden opgenomen in het psalm-
boek dat door de Staatsberijmers wordt gemaakt. 

In de derde plaats kon van sommige gezangen voor het eerst de her-
komst worden opgehelderd. De belangrijkste vondst is het Morgen-
Gebed, dat ik in een liedboek uit 1638 van de Amsterdamse uitgever Dirck 
Pietersz. Pers kon traceren. Verder heb ik het Franse voorbeeld van het 
gebed voor het eten kunnen achterhalen. Helaas is het niet gelukt de on-
duidelijkheid over de herkomst van de lofzangen van Maria en Zacharias 
weg te nemen. Dit blijft een desideratum voor verder onderzoek.

Met betrekking tot de waardering of receptie van de ‘Eenige Gezangen’ 
door de eeuwen heen wijs ik op de volgende drie gezichtspunten die mijn 
onderzoek heeft opgeleverd:

In 1566 eeuw voegt Dathenus aan zijn psalmboek zeven gezangen toe, 
zonder daarover ook maar met een woord te reppen. De synodes van de 
jonge Gereformeerde Kerk in de Nederlanden geven vervolgens toestem-
ming om deze zeven gezangen (inclusief de Bedezang voor de Predikatie) 
tijdens de eredienst te zingen, terwijl andere gezangen worden afgewe-
zen. In de zeventiende eeuw ontstaat de behoefte om een en ander te ver-
antwoorden. Gisbertus Voetius is een van de degenen die in dat verband 
vanaf 1640 onderscheid beginnen te maken tussen psalmen en ‘heilige 
gezangen’ enerzijds en de overige gezangen anderzijds. Daarmee hebben 
de ‘heilige gezangen’ in Dathenus’ kerkboek een aparte status gekregen, 
terwijl er inhoudelijk in veel gevallen geen verschil is met andere ge-
zangen. Omdat de laatste nationale synode (1619) alleen een uitspraak 
doet over de eerste zeven gezangen van Dathenus, iets wat in artikel 69 
van de Dordtse Kerkorde wordt vastgelegd, geldt strikt genomen alleen 
voor het eerste deel van de collectie dat het kerkelijk gesanctioneerde 
gezangen zijn. In de praktijk wordt echter de gehele collectie van elf en 
later dertien liederen gezien en aangeduid als ‘heilige gezangen’. In 1773, 
bij de totstandkoming van de Staatsberijming, gaat de discussie dan ook 
niet over het verschil tussen de gezangen binnen de collectie zelf, maar 
wordt er onderscheid gemaakt tussen de ‘Eenige Gezangen’ enerzijds en 
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evangelische lofliederen anderzijds. De gezangen van Dathenus zijn zo-
doende door de traditie ‘geheiligd’ en worden door de opname in ‘1773’ 
gesanctioneerd: niet door de kerk, maar door de staat.

De aparte status van de ‘Eenige Gezangen’ blijft na 1773 bestaan. In de 
gezangenstrijd rond de Afscheiding in de negentiende eeuw worden bij-
voorbeeld de Evangelische Gezangen van 1806 fel afgewezen, terwijl de 
‘Eenige Gezangen’ buiten schot blijven. Dit is in feite nog altijd de situa-
tie binnen de zogenoemde gereformeerde gezindte: tegen andere gezan-
gen wordt gewaarschuwd, maar de ‘Eenige Gezangen’ worden vanwege 
een ‘gewoonterecht’ wel geaccepteerd binnen de liturgie. 

De ‘Eenige Gezangen’ vormen niettemin eeuwenlang een wat onge-
makkelijk bezit van de Nederlandse gereformeerden. Ondanks dat het 
primaat van de psalmen wordt beleden, laten de ‘Eenige Gezangen’ zien 
dat er blijkbaar toch ruimte is voor ander repertoire. De voor de hand 
liggende vraag is waarom deze collectie niet zou mogen worden uitge-
breid met vergelijkbare gezangen. Die vraag ís ook met enige regelmaat 
gesteld. En in de periode na 1773 wordt de consequentie van deze ge-
dachtegang getrokken, bijvoorbeeld als binnen de Gereformeerde Kerken 
de collectie ‘Eenige Gezangen’ wordt opengebroken en uitgebreid. Er is 
echter ook een andere reactie te zien. Om genoemde gedachtegang te 
bezweren, wordt er in de meest orthodoxe hoek van de kerk gesteld dat 
binnen de collectie ‘Eenige Gezangen’ onderscheid moet worden gemaakt 
tussen het repertoire dat in de kerk gebruikt mag worden (de catechis-
musliederen, de lofzangen en bij wijze van uitzondering de Bedezang 
voor de Predikatie) en liederen die voor huiselijk gebruik bedoeld zijn 
(Morgen- en Avondzang en de maaltijdliederen). Vanuit dit gezichtspunt 
wordt interessant genoeg juist in deze kring het apocriefe Eigen Geschrift 
van David opnieuw gepromoot: officieel alleen voor gebruik thuis en op 
school, maar in de praktijk wordt het ook in de kerkdiensten gezongen. 

Het belang van het onderzoek dat in dit boek gepresenteerd wordt is 
drieledig:

Dat betreft allereerst de huidige gebruikers van de Staatsberijming 
van 1773 en de kleine groep bevindelijk gereformeerden die nog uit 
de berijming van Dathenus zingen. De achtergrond van hún gezangen 
wordt hier uit de doeken gedaan. Daarbij kan deze studie de huidige gere-
formeerde gezindte meer inzicht geven in iets wat een belangrijk onder-
deel vormt van de eigen identiteit: het psalmboek waar een gelovige van 
jongs af aan mee opgroeit en dat naast de Bijbel een bepalende rol speelt 
in de manier waarop het geloof wordt beleefd.
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Daarnaast biedt dit onderzoek de noodzakelijke informatie in allerlei 
discussies in kerkelijke kring over het kerkelijk lied. Wie zijn historie 
vergeet, is gedoemd haar over te doen. Daarom doen mensen die geneigd 
zijn een eeuwenlange traditie van calvinistisch psalmzingen overboord 
te zetten ten gunste van bijvoorbeeld Opwekkingsrepertoire, er goed aan 
kennis te nemen van de geschiedenis van de ontwikkeling van de ‘Eenige 
Gezangen’. Ook degenen die willen blijven bij de bestaande praktijk van 
het psalmzingen maar daarnaast ruimte vragen voor het ‘vrije lied’, doen 
er verstandig aan zich op de hoogte te stellen van de geschiedenis van het 
calvinistische kerklied. Allerlei discussies die nu spelen over het zingen 
van gezangen in de eredienst, zijn al eerder gevoerd. Alleen tot eigen 
schade kan die traditie worden genegeerd.

In de laatste plaats noem ik het hymnologisch en kerkhistorisch be-
lang. Binnen de hymnologie is de lacune waar Bernard Smilde in 1986 
de vinger bij legde opgevuld: de geschiedenis van de ‘Eenige Gezangen’ 
is nu beschreven. Het hymnologisch belang is echter groter. De col-
lectie gezangen van de gereformeerden maakt deel uit van de bredere 
psalmzangtraditie in de Nederlanden. Daarom vormt dit onderzoek een 
belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de kerkzang in ons land. 
Breder nog geldt, en dat is het kerkhistorisch belang, dat deze studie van 
belang is voor iedereen die geïnteresseerd is in de calvinistische traditie 
in Nederland. Immers, het psalmboek met daarin de collectie lofzangen 
c.q. ‘Eenige Gezangen’ loopt als een rode draad door bijna vijf eeuwen 
Nederlands gereformeerd protestantisme. Wie die traditie van binnenuit 
wil leren kennen, kan niet om dat psalmboek heen. Meer nog dan theolo-
gische traktaten of piëtistische preken biedt het psalmboek een venster op 
de geloofspraktijk van de gewone man. De psalmen en gezangen bevatten 
de teksten die vorsten, edelen, predikanten, burgers, boeren en buiten-
lui eeuwenlang op de lippen hebben genomen: zondags in de kerk, in de 
schoolbank en thuis aan tafel. De geheimzinnige ‘heilige gezangen’ van 
de gereformeerden bieden zodoende een uniek inkijkje in de ‘binnenkant’ 
van het Nederlandse gereformeerde protestantisme.
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I. Lijst edities psalmboek Dathenus 1566-1773

Toelichting
Hieronder volgt een lijst2 van bijna 300 edities van het psalmboek van 
Petrus Dathenus uit de periode 1566-1773. Voor een deel kon ik daarvoor 
aansluiten bij bestaande overzichten van gedrukte bronnen, voor het 
overige stelde ik zelf een lijst samen. 

Van het psalmboek van Dathenus zijn in de periode van de zestiende 
tot en met de achttiende eeuw honderden edities3 verschenen. Een deel 
daarvan is verloren gegaan. Maar een groot aantal edities wordt bewaard 
in bibliotheken in binnen- en buitenland en in privécollecties. Tot nog toe 
heeft echter niemand deze bewaard gebleven edities betrouwbaar in kaart 
gebracht. Verschillende publicaties bieden overzichten van Nederlandse 
gedrukte bronnen tot 1600, waaronder die van Paul Valkema Blouw uit 
1998 en die van Andrew Pettegree en Malcolm Walsby uit 2011.4 Ook 
de digitale database Universal Short Title Catalogue (USTC) loopt tot 
1600. De zeer nauwkeurige maar inmiddels gedateerde bibliografie van 
Höweler en Matter uit 1985 gaat tot en met 1700.5 De digitale Short-
Title Catalogue, Netherlands (STCN) van de Koninklijke Bibliotheek in 

1.  In deze bibliografie wordt eerst, als een apart onderdeel, de lijst met bijna 300 edities van de 
psalmberijming van Dathenus gegeven. Dit vanwege de omvang van de lijst en de noodzakelijke 
toelichting die gegeven moet worden. Vervolgens worden in het tweede deel van deze bibliografie 
de andere geraadpleegde bronnen en literatuur gegeven.
2.  Een bibliografie in de strikte zin van het woord, die voldoet aan de maatstaven van de 
boekwetenschap, pretendeert deze lijst niet te zijn. In dat geval zouden de beschrijvingen 
bijvoorbeeld berusten op autopsie en zou het ideal copy van een editie moeten worden beschreven 
op basis van een analyse van zoveel mogelijk exemplaren. Ook zou bijvoorbeeld de fysieke 
opbouw van het boek moeten worden vastgelegd (katernopbouw, et cetera). Een dergelijke 
tijdrovende exercitie zou in het kader van deze studie te ver voeren. Voor het doel van dit 
onderzoek biedt bijgaande lijst echter voldoende informatie. Ik dank boekwetenschapper dr. 
Willem Heijting voor zijn adviezen en opmerkingen bij een eerdere versie van deze lijst. De 
verantwoordelijkheid van wat hier geboden wordt ligt echter helemaal bij mij.
3.  Vgl. J.N. IJkel, ‘Het Psalmboek van Datheen’, in: De Psalmen Davids door Petrus Dathenus. 
Met Catechismus, Formulieren en Gebeden. Facsimile van de uitgave Heidelberg 1566. Met 
inleidingen door drs. J.N. IJkel en dr. W. van ’t Spijker, Houten 1992, 5-36, daar 13-14, die stelt 
dat voor de periode 1566-1700 het aantal tot boven de 300 edities loopt.
4.  Paul Valkema Blouw, Typographia Batavia 1541-1600. Repertorium van boeken gedrukt in 
Nederland tussen 1541 en 1600, 2 delen, Nieuwkoop 1998 [= TB]; Andrew Pettegree en Malcolm 
Walsby (red.), Netherlandish Books. Books Published in the Low Countries and Dutch Books 
Printed Abroad before 1601, 2 delen, Leiden/Boston 2011 [= NB].
5.  C.A. Höweler en F.H. Matter, Fontes hymnodiae neerlandicae impressi 1539-1700. De 
melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539-1700. Een bibliografie van de gedrukte 
bronnen, Nieuwkoop 1985 [= FH].
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Den Haag biedt een overzicht over de periode 1540-1800, maar is verre 
van volledig. De online Nederlandse Liederenbank geeft een lijst van 93 
edities van Dathenus’ psalmboek, waarbij voor de periode tot 1600 ‘volle-
digheid is nagestreefd’.6 In een aantal gevallen bevatten genoemde lijsten 
ook titels van edities die mogelijk hebben bestaan, maar waarvan geen 
exemplaar bekend is of bewaard is gebleven. 

In 2007 publiceerde Willem Heijting voor de periode 1566-1585 op 
basis van de eerdere bibliografische werken en eigen onderzoek een be-
trouwbare lijst van 48 edities van Dathenus’ psalmboek.7 Uitgangspunt 
voor hem was dat van elke vermelde editie een exemplaar bewaard 
moet zijn gebleven. Voor onderstaande opsomming is de lijst van 
Heijting als uitgangspunt genomen.8 Voor de periode 1566-1585 bete-
kent dat dat onderstaande lijst vrijwel identiek is aan die van Heijting.9 
Vervolgens maakte ik op basis van eigen onderzoek en met gebruik-
making van eerdergenoemde overzichten voor de periode tot 1600 een 
werklijst van uitgaven van Dathenus’ psalmboek die beoogt compleet 
te zijn.10 Voor het tijdvak 1566-1600 telde ik in totaal 72 bewaard ge-
bleven edities. Voor de periode 1566-1585 refereer ik aan de lijsten 
van Heijting (HEIJT), Valkema Blouw (TB) en Pettegree/Walsby (NB). 
Voor de periode 1585-1600 refereer ik aan Höweler/Matter (FH), TB 
en NB.

Uit praktische overwegingen heb ik voor de periode 1600-1773 het 
streven naar volledigheid losgelaten.11 Ik stelde mezelf ten doel zo veel 
mogelijk edities te inventariseren die in Nederlandse bibliotheken wor-
den bewaard, waarbij ik gelet heb op een enigszins evenwichtige verde-
ling over de jaren. In totaal heb ik uit deze periode 226 edities geraad-
pleegd. In mijn bibliografie refereer ik voor de periode tot en met 1700 

6.  Zie http://www.liederenbank.nl/bronpresentatie.php?zoek=1000240&lan=nl (laatst 
geraadpleegd 4-1-2018).
7.  Zie Willem Heijting, ‘De psalmberijming van Petrus Dathenus: lijst van edities, 1566-85’, 
bijlage bij: idem, ‘De psalmberijmingen en het ‘particulier interest’ van de boekverkopers’, in: 
idem, Profijtelijke boekskens. Boekcultuur, geloof en gewin. Historische studies, Hilversum 
2007, 124-142, daar 134-142.
8.  Het bovengenoemde werk van Pettegree en Walsby en de daaraan verbonden USTC zijn 
weliswaar van later datum, maar bevatten veel fouten. Veel informatie over de edities tot en 
met 1585 is ook te vinden in: Willem Heijting, De catechismi en confessies in de Nederlandse 
Reformatie tot 1585, 2 delen, Nieuwkoop 1989, voor zover het psalmboeken betreft waarin ook 
een catechismus is opgenomen.
9.  Ik vond slechts één editie (Dathenus 1582c) die Heijting niet vermeldt. 
10.  Dit deel van het onderzoek is in november 2015 afgesloten. Alleen de editie uit 1602 die in 
2016 door de Universiteit Leiden werd aangekocht (Dathenus 1602a) is nog toegevoegd.
11.  Zoals in hoofdstuk III blijkt, is de collectie gezangen in Dathenus’ psalmen ook het meest in 
ontwikkeling in de periode tot 1600. 
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aan de uitgave van Höweler en Matter (FH), voor de periode 1701-1773 
heb ik geen referentie meer gebruikt.12

Iedere editie heb ik van een eigen aanduiding voorzien (Dathenus 
1566a et cetera). Geprobeerd is elke titel zo compleet mogelijk weer te 
geven als het gaat om het psalmboek zelf, alsook wat betreft eventue-
le muzikale informatie die gegeven wordt (bijvoorbeeld de vermelding 
‘Gheheel op musijcks noten ghestelt’ bij Dathenus 1614b). Vermeldingen 
op de titelpagina van de catechismus, liturgische formulieren, gebeden en 
de ziekentroost liet ik achterwege. Qua spelling heb ik me aangesloten 
bij de werkwijze die Heijting hanteert.13 Na de titel volgen plaats van 
uitgave (gemoderniseerd: Leyden = Leiden), drukker (weergegeven als op 
de titelpagina), jaar van uitgave en het formaat van de uitgave (kwarto, 
octavo, duodecimo et cetera).14 Vraagtekens geven aan dat er onduide-
lijkheid is over bijvoorbeeld de plaats van uitgave of de datering; wat 
tussen ronde haken () is vermeld staat niet op de titelpagina maar elders 
in de editie; de informatie tussen vierkante haken [] biedt, met name in 
de periode tot 1585, informatie op basis van bibliografisch onderzoek van 
wetenschappers als Valkema Blouw en Heijting. In de latere periode is de 
informatie tussen vierkante haken [] veelal afkomstig uit de beschrijving 
van de STCN of een bibliotheek. Als een datering in zo’n beschrijving 
wordt geschat, bijvoorbeeld 1730-1740, dan kies ik er uit praktische over-
wegingen voor om een ijkdatum te nemen: in dit geval Dathenus 1730b.15 
Van de meeste edities zijn meerdere exemplaren bewaard, die in verschil-
lende bibliotheken zijn in te zien. Ik noem slechts de vindplaats van het 
exemplaar dat ik geraadpleegd heb. Voor de gebruikte afkortingen van 
de vindplaatsen verwijs ik naar de afdeling bibliotheken in de lijst met 
afkortingen.

12.  Deze bibliografische lijst loopt tot 1773, het jaar waarin de Staatsberijming wordt gemaakt. 
Deze berijming vervangt in de Gereformeerde Kerk die van Dathenus. Dat neemt niet weg dat 
er ook na 1773 nog edities van Dathenus’ psalmboek verschijnen. Ik zal daar in hoofdstuk VII 
naar verwijzen. Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van de collectie lofzangen in Dathenus’ 
psalmboek tussen 1566-1773, die ik in hoofdstuk III beschrijf en waar deze bibliografische lijst bij 
hoort, zijn de uitgaven van na 1773 niet relevant.
13.  Heijting heeft het hoofdlettergebruik gestandaardiseerd; de i, j, u, v en w en de 
interpunctietekens heeft hij volgens modern gebruik getranslittereerd. Zie zijn toelichting: 
Heijting, ‘De psalmberijmingen’, 134.
14.  Als het gaat om de formaten, is er nogal eens verschil tussen de vermelding in de catalogus 
van een bibliotheek en die in de STCN. Ook de formaten bij Heijting (voor de periode 1566-1585), 
die hij op basis van eigen onderzoek vaststelde, komen niet altijd overeen met die van de STCN. 
Voor de gehele periode 1566-1773 heb ik me, voor zover van toepassing, vanwege de uniformiteit 
aangesloten bij de gezaghebbende STCN. Als een titel daar ontbreekt, bijvoorbeeld omdat een 
buitenlandse bibliotheek niet bij de STCN is aangesloten, heb ik de formaten van Heijting, FH, 
TB, NB of de bibliotheekcatalogus (in deze volgorde) aangehouden.
15.  Vgl. Höweler en Matter (FH), waar wordt gewerkt met bijvoorbeeld Dath 1698→1738a.
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De psalmen van Dathenus werden meestal als een zelfstandige uitgave 
gedrukt. Dat psalmboek werd vervolgens vaak (direct of later) bijgebon-
den achter een Nieuwe Testament of Biblia (het zogenoemde convoluut). 
In een aantal gevallen is aan de signatuur van een editie aan het getal 
tussen de haakjes – bijvoorbeeld KW 1769 C 2 (2) – te zien of het om een 
convoluut gaat.16 Er zijn ook Biblia en Nieuwe Testamenten waarin het 
psalmboek als een toegevoegd onderdeel achterin is opgenomen, zonder 
titelpagina. In onderstaande lijst worden die uitgaven, in navolging van 
Heijting, als volgt beschreven: Biblia (…). Daarin [koptitel]: De psalmen 
(...).17

16.  Niet alle bibliotheken hanteren dezelfde manier van aanduiden, zodat er ook sprake kan zijn 
van een convoluut terwijl dat niet aan de signatuur is te zien.
17.  Soms is het niet helemaal duidelijk of het om een toegevoegd onderdeel gaat of om een 
zelfstandige uitgave. Doorslaggevend in mijn lijst was of het psalmboek een eigen titelpagina 
met drukkersnaam en jaar van uitgave heeft. Zie als voorbeeld Dathenus 1615b. Amsterdam 
UBA onderscheidt hier geen zelfstandig psalmboek, waarschijnlijk omdat de paginering van 
het Nieuwe Testament doorloopt. Het gaat hier echter om een zelfstandige uitgave met eigen 
titelpagina, die elders achter een andere uitgave is bijgebonden. Höweler en Matter (FH) 
nemen een uitgave op onder een Biblia ook als het psalmboek een eigen titelpagina heeft. Vgl. 
bijvoorbeeld hun Bib/Dath 1662a en Bib/Dath 1662b: in de eerste editie is het psalmboek een 
toegevoegd onderdeel, in de tweede heeft het een eigen titelpagina. Het laatste geval beschouw ik 
dus als zelfstandige uitgave. De Biblia wordt dan niet genoemd.
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Edities psalmboek Dathenus 1566-1773

Dathenus 1566a
  De psalmen Davids, ende ander 

lofsanghen, uut den Francoyschen 
dichte in Nederlanschen overghe-
sett, doer Petrum Dathenum. (...), 
z.pl., z.n., 1566 / 80 

 HEIJT 1 / TB 4124 / NB 4178
 ex.: Den Haag KB, 1 C 2
Dathenus 1566b
  Die psalmen, des konincklijcken 

propheten Davids ende ander 
lofghesangen. Uut den Francoysen 
dichte ghemaeckt door Clement 
Marot ende Theodore de Bese, in 
Nederlandische spraecke over-
gheset, door Petrum Dathenum, 
(Buyten London [=Deventer], 
Merten Wendelen [=Simon 
Steenberch], 1566) / 80 

 HEIJT 2 / TB 4126 / NB 4186
 ex.: Den Haag KB, 1 C 14 
Dathenus 1566c
  Alle de psalmen Davids. Ende andere 

lofsanghen, uut den Fransoyschen 
dichte in Nederduytsch overghesett, 
door Petrum Dathenum. De welcke 
men voortaen inde Nederlandsche 
ghemeynten ghebruycken [zal], z.pl. 
[Gent], z.n. [Gislenus Manilius], 
1566 / 120 

 HEIJT 3 / NB 4173
 ex.: Gent UB, 520I

Dathenus 1566d
  De psalmen Davids, ende ander 

lofsanghen, uut den Francoyschen 
dichte in Nederlandschen over-
ghesett, doer Petrum Dathenum. 
(...), Heidelberg, (Michiel Chiraet), 
1566 / 160 

 HEIJT 4 / TB 4125 / NB 4180
  ex.: Utrecht UB, D oct. 1297 

Rariora

Dathenus 1566e
   De psalmen Davids, ende ander 

lofsanghen, uut den Françoyschen 
dichte in Nederlandschen over-
ghesett, doer Petrum Dathenum. 
(...), z.pl., z.n., 1566 / 160 

 HEIJT 5 / TB 4128 / NB 4179
   ex.: Uppsala UB, Teol. bibl. ned. 

53.x.2.371
Dathenus 1567a
  Die psalmen des conincklijcken 

propheets Davids, ende ander 
lofsanghen, uut den Francoyschen 
dichte ghemaeckt door Clement 
Marot ende Theodore de Bese, 
in Nederlantsche sprake over-
ghestelt. Doer Petrum Dathenum. 
Ende door den selven wederom 
nieuwelicks oversien ende verbe-
tert. (...), z.pl., z.n., 1567 / 80 

  HEIJT 6 / TB 4137 / NB 4202
  ex.: Stuttgart WLB, Theol. 8° 

14258
Dathenus 1567b
   Die psalmen des coninclijcken 

propheten Davids ende andere 
lofsanghen, uut den Fransoyschen 
dichte ghemaeckt door Clement 
Marot ende Theodore de Bese, in 
Nederlansche sprake overgesett, 
door Petrum Dathenum. Ende 
door den selven wederom oversien 
ende verbetert. (...), z.pl. [Emden], 
z.n. [Willem Gailliart], 1567 / 80 

  HEIJT 7 / TB 4138 (=4134) / NB 
4206  

  ex.: Den Haag KB, 32 G 50
Dathenus 1567c
  De psalmen Davids. Ende ander lof 

sanghen, uut den Franchoyschen 
dichte in Nederlandtschen over-
ghesedt, ende door den selven 
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wederom oversien ende verbetert, 
door Petrum Dathenum. (...), z.pl., 
z.n., 1567 / 80 

  HEIJT 8 / TB 4135 / NB 4199
  ex.: Den Haag KB, 1712 G 8 
Dathenus 1567d
  Die psalmen des conincklijcken 

propheten Davids ende ander lof 
sangen, uut den Fransoyschen 
dichte ghemaect door Clement 
Marot ende Theodore de Bese, in 
Nederlandtsche sprake overghe-
sedt door Petrum Dathenum. Ende 
door den selven, ten derdenmael 
oversien ende verbetert. (...), 
z.pl. [Antwerpen?], z.n. [Jan van 
Waesberghe?], z.j. [1567] / 80 

  HEIJT 9 / niet in TB / niet in NB
  ex.: Den Haag KB, 1 B 13 
Dathenus 1567e
  De psalmen Davids. Ende ander 

lofsangen, uut den Franscoyschen 
dichte, in Nederlantschen over-
ghesedt. Door Petrum Dathenum. 
(...), z.pl. [Zuid-Nederland?], z.n., 
1567 / 80 

  HEIJT 10 / niet in TB / NB 4201
  ex.: Leiden UB, 1154 F 26
Dathenus 1567f
  De psalmen Davids. Ende ander 

lofsangen, uut den Franscoyschen 
dichte, in Nederlantschen over-
ghesedt. Door Petrum Dathenum. 
(...), z.pl. [Zuid-Nederland?], z.n., 
1567 / 120  

  HEIJT 11 / niet in TB / NB 4200
  ex.: Den Haag KB, 1708 G 13
Dathenus 1567g
  De psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum, item, hier 
is by gevoecht op die kant die 
Latynsche texte overgheset uut 

den Hebreeuschen van veerse tot 
veerse naer uutwisen t getal. Van 
nieus overghesien ende ghecorri-
geert, Rouen, Abel Clémence, 1557 
[=1567] (1567) / 120 

  HEIJT 12 / TB 4133 / NB 4127
  ex.: Den Haag KB, 1709 F 3
Dathenus 1567h
  De CL. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum, item, hier 
is by gevoecht op die kant den 
Duytschen text overgheset uut 
den Hebreeuschen van veerse tot 
veerse naer uutwisen t getal. Van 
nieus overghesien ende ghecorri-
geert, Rouen, Abel Clémence, 1567 
/ 120 

  HEIJT 13 / TB 4132 / NB 4194
  ex.: Den Haag KB, 1713 F 26
Dathenus 1568a 
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overghesett door 
Petrum Dathenum. (...) Item, hier 
is byghevoecht op die cant den 
Duytschen text, overghesett uut 
den Hebreeuschen van veerse tot 
veerse, naer uutwijsen tgetal: ende 
na elcken psalm een gebed: mits-
gaders een cort fondament vander 
musica. Van nieus oversien ende 
ghecorrigeert, Norwich, [Albert 
Christiaensz voor] Anthonius de 
Solemne, 1568 / 80 

  HEIJT 14 / TB 4141 / NB 4211
  ex.: Amsterdam UB VU, YX.05727 

(microfilm van ex. Dublin TCL)
Dathenus 1568b
  Dye psalmen des konicklycken 

propheten Davids, ende ander 
lofsanghen, uut den Fransoyschen 
dichte ghemaeckt door Clement 
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Marot ende Theodore de Beze, in 
Nederlandtsche spraecke over-
ghesedt, door Petrum Dathenum. 
Ende door den selven wederom 
oversien ende verbetert. (...), 
Heidelberg, (Michiel Chiraet), 
1568 (1567) / 120 

  HEIJT 15 / TB 4140 / NB 4208
  ex.: Wenen ÖNB, Musiksammlung 

SA.76.E.67 Mus 13
Dathenus 1568c
  De psalmen Davids, ende ander 

lofsanghen: Uut den Françoyschen 
dichte, in Nederlandtschen over-
ghesett, door Petrum Dathenum. 
(...), z.pl. [Wesel], z.n. [Augustijn 
van Hasselt], 1568 / 120 

  HEIJT 16 / TB 4142 / NB 4212
  ex.: Brussel KB, II 25.856 A (RP)
Dathenus 1569a
  De psalmen Davids, ende ander 

lofsangen. Uut den Fransoyschen 
dichte, in Nederlantschen over-
ghesett, door Petrum Dathenum. 
Item, hier is by gevoecht op die 
cant die Duytsche text, overgeset 
uut den Hebreeuschen (...). Met 
de gebeden Aug. Mar. onder aen 
elcken psalm. Hier is oock byghe-
voecht: Eenen kalendier historiael 
(...). Wederom oversien ende 
ghecorrigeert, z.pl. [Emden], z.n. 
[Willem Gailliart], 1569 / 120 

  HEIJT 17 / TB 4145 / NB 4221
  ex.: Leiden UB, 1497 G 11 / 

Londen BL, Music A.620.n
Dathenus 1569b
  De psalmen Davids, ende ander 

lof-sanghen: Uut den Francoyschen 
dichte, in Nederlandtschen 
over-ghesett, doer. Petrum 
Dathenum. (...), z.pl., z.n., 1569 / 120 

  HEIJT 18 / TB 4146 / NB 4222
  ex.: Trier SB, MU 290.8°

Dathenus 1570a
  De psalmen Davids, uut den 

Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
P. Dath. Daer by ghevoecht den 
Duytschen text, overgeset uut den 
Hebreeuschen, met de gebeden Aug. 
Maro. (...) Van nieus overghesien 
ende ghecorrigeert, z.pl. [Wesel?], 
z.n. [Jan Canin], 1570 / 180 

  HEIJT 19 / TB 4147 / NB 4227
  ex.: Stuttgart WLB, Theol. 8° 

14296
Dathenus 1572a
  De psalmen Davids, uut den 

Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overgeset, door 
Petrum Dathenum. Daer by ghe-
voecht den Duytschen text, over-
gheset uut den Hebreeuschen, met 
de ghebeden Aug. Maro. (...) Van 
nieus overghesien ende ghecorri-
geert, z.pl. [Wesel of Dordrecht], 
z.n. [Jan Canin], 1572 / 40 

  HEIJT 20 / TB 4148 / NB 4233
  ex.: Amsterdam UB VU, XC.00219 

(2)
Dathenus 1573a
  De psalmen Davids. Ende ander 

lofsanghen, uut den Francoyschen 
dichte, in Nederlantschen over-
ghesettet, door Petrum Dathenum. 
(...), z.pl. [Wesel], z.n. [Nicolaes 
Gevaerts], 1573 / 120 

  HEIJT 21 / TB 4151 / NB 4238
  ex.: Brussel KB, Fétis 1473 A (RP)
Dathenus 1573b
  De psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte, in 
Nederlantschen overgeset, door 
P. Dath. Daer by ghevoecht den 
Duytschen text, overgheset uut 
den Hebreeuschen, met de gebe-
den Aug. Maro. (...), Dordrecht, 
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z.n. [Jan Canin], 1573 / 160 
  HEIJT 22 / TB 4149 / NB 4239
  ex.: Gotha FB, Cant.spir 80 00366
Dathenus 1573c
  Psalmen Davids, uut den 

Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overgeset, door P. 
Dathenum. (...) Van nieus over-
gesien ende ghecorrigeert, z.pl, 
z.n., 1573 / 320 

  HEIJT 23 / TB 4150 / NB 4241
  ex.: Amsterdam UBA, 969 C 2
Dathenus 1574a
  De psalmen Davids ende 

ander lofsanghen. Uut den 
Fransoyschen overgheset, door 
Petrum Dathenum. Item hier is by 
gevoecht op die cant de Duytsche 
tekst, met de ghebeden Marlo. Met 
noch sommige ghesanghen, diemen 
ghemeynlick in de ghemeynte te 
Embden gebruyckt. (…). Wederom 
oversien ende gecorrigeert, (Emden, 
[Nicolaes Biestkens voor] Sybout 
Aysma), 1574 / 240  

  HEIJT 24 / TB 4152 / NB 4245
  ex.: Amsterdam UBA, collectie 

Toonkunst Bibliotheek, 205 F 29
Dathenus 1574b
  Davids psalmen, ende ander 

lofsangen, uut den Francoyschen 
dichte, in Nederlandtschen 
overghesettet, oock met haren 
behoorlicken tekst, op de cauten, 
door Petrum Dathenum. (...) Nu 
wederom van nieus oversien, 
ghecorrigeert ende verbetert, z.pl. 
[Wesel of Homberg], z.n. [Nicolaes 
Gevaerts], 1574 / 120 

  HEIJT 25 / TB 4153 / NB 4244
  ex.: Gent UB, BL 20349

Dathenus 1576a
  De psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte, in 

Nederlantschen overgheset, door 
P Da. (...) Van nieus overghesien 
ende ghecorrigeert. Hier zyn oock 
byghevoecht de gebeden achter 
yeder psalm, de welcke in alle 
cleyne psalmboecken voor dese 
niet gheweest en zijn, Dordrecht, 
z.n. [Jan Canin], 1576 / 240 

  HEIJT 26 / TB 4154 / NB 4246
  ex.: Den Haag KB, 7 C 13
Dathenus 1578a
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Franchoyschen dichte in 
Nederlandtschen overgheset, 
door Petrum Dathenum. (...) Item 
hier is by ghevoecht op de cant 
den Duytschen text, overgheset 
uut den Hebreeuschen (…). 
Mitsgaders eenen brief van 
Theodorus de Besa. Van nieus 
oversien ende gecorrigeert, Leiden, 
Andries Verschout, 1578 / 80 

  HEIJT 27 / TB 4156 / NB 4251
  ex.: Utrecht UB, 109.O.19
Dathenus 1578b
  C.L. psalmen van David, uuten 

Franchoyschen dichte, in 
Nederlantschen overgeset, door 
Petrum Dathenum. (...), Antwerpen, 
Jaspar Troyens, 1578 / 120 

  HEIJT 28 / NB 4252
  ex.: Hannover NLB, T-A 1563
Dathenus 1578c
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Franchoyschen dichte, in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum. Item hier 
is by gevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uut 
den Hebreeuschen (...). (...), Leiden, 
Andries Verschout, 1578 / 80 

  HEIJT 29 / TB 4157 / NB 4253
  ex.: Haarlem NBG, 

392.61”1578”-Dath(Vers)
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Dathenus 1578d
  Psalmen Davids, uut den 

Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum, Dathenum. (...) Van nieus 
overghesien ende ghecorrigeert, 
Delft, Aelbert Hendricksz, 1578 / 
320 

  HEIJT 30 / TB 4155 / NB 4255
  ex.: Trier SB, Mu 285 80

Dathenus 1579a
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overghesedt, door 
Petrum Dathenum. (...) Item hier 
is by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uut 
den Hebreeuschen (…). Mitsgaders 
eenen brief van Theodorus de 
Besa. Van nieus oversien ende 
ghecorrigeert, Leiden, Jan Paedts 
Jacobszoon, 1579 / 80  

  HEIJT 31 / TB 4161 / NB 4264
  ex.: Hannover NLB, T-A 1561
Dathenus 1579b
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Franchoyschen dichte, in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum. (...) Item hier 
is by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uut den 
Hebreeuschen (…). Midtsgaders 
eenen brief van Theodorus de Besa. 
Van nieus oversien ende ghecorri-
geert, Leiden, Andries Verschout, 
1579 / 80 

  HEIJT 32 / TB 4164 / NB 4256
  ex.: Amsterdam UBA, Band 1 H 13 

(1)
Dathenus 1579c 
  De C.L. psalmen des conincklijcken 

propheten Davids. Ende ander 
lofsanghen, uut den Francoyschen 
dichte ghemaeckt door Clement 

Marot, ende Theodore de Beze, in 
Nederlantsche sprake overgheset, 
door Petrum Dathenum. (...), Delft, 
Aelbert Hendricksz, te coop by 
Jeronymus Willebrecht, boeckver-
cooper tot Middelburch, 1579 / 80  

  HEIJT 33 / TB 4158 (?) / NB 4259
  Marburg UB, (XIXb C 359 x) in: 

XIXb C 468 g #
Dathenus 1579d
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Franchoyschen dichte, in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum. Item hier 
is by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uut den 
Hebreeuschen (…). (…), Leiden, 
Andries Verschout, 1579 / 160 

  HEIJT 34 / TB 4165 / NB4261
  ex.: Gent UB, BL 5738
Dathenus 1579e
  De psalmen Davids, ende ander lofs-

angen uut den Francoyschen dichte, 
in Nederlantschen over gheset, door 
Petrum Dathenum. (...) Van nieus 
overgesien ende ghecorrigeert, z.pl. 
[Antwerpen?], z.n. [Gillis van den 
Rade?], 1579 / 80 

  HEIJT 35 / NB 4266
  ex.: Amsterdam UB VU, YX.05683 

(microfilm ex. Berlijn SB)
Dathenus 1579f
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overghesedt, 
door Petrum Dathenum. (...) 
Item hier is by ghevoecht op 
de cant den Duytschen text, 
overgheset uut den Hebreeuschen 
(…). Mitsgaders een brief van 
Theodorus de Beza, Leiden, Jan 
Paedts Jacobszoon, 1579 / 120  

  HEIJT 36 / TB 4163 / NB 4265
  ex.: Den Haag KB, 2 H 22 (2)
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Dathenus 1579g
  De psalmen Davids, uut den 

Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overgeset, door 
Petrum Dathenum. Daer by 
ghevoecht den Duytschen text, 
overgheset uut den Hebreeuschen, 
met de gebeden Aug. Marlo. (...) 
Van nieus overghesien ende 
ghecorrigeert, z.pl. [Antwerpen], 
z.n. [Gillis van den Rade], te coope 
te Ghendt (...) by Ferdinande 
Sampsoms, z.j. [1579] / 40 

  HEIJT 37 / NB 4267
  ex.: Den Haag KB, 2 L 14
Dathenus 1579h
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overgeset, door 
Petrum, Dathenum. (…), Delft, 
Aelbert Heyndricksz., 1579 / 240 

  HEIJT 38 / TB 4159 / NB 4262
  ex.: Amsterdam UB VU, YX.05679 

(microfilm ex. New York PL)
Dathenus 1579i 
  Psalmen Davids, uut den 

Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum. (...) Van nieus 
overghesien ende ghecorrigeert, 
Delft, Aelbert Hendricksz., 1579 / 
320 

  HEIJT 39 / TB 4160 / NB 4270
  ex.: Antwerpen MPM, O.B.1.1.
Dathenus 1581a
  Biblia (…). Daarin [koptitel]: 

De psalmen des propheten 
Davids, ende ander lofsanghen, 
uut den Francoischen dichte in 
Nederlandtschen overgheset, door 
Petrum Dathenum, Delft, Aelbert 
Hendricksz., 1581 / 80 

  HEIJT 40 / TB 580 / NB 3819
  ex.: Den Haag KB, 1703 C 16

Dathenus 1581b
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum. (...) Item 
hier is by gevoecht op de cant 
den Duytschen text, overgheset 
uut den Hebreeuschen (…). 
Mitsgaders eenen brief van 
Theodorus de Beza. Van nieus 
oversien ende ghecorrigeert, Delft, 
Aelbert Hendricksz., 1581 / 80 

  HEIJT 41 / TB 4167 / NB 4278
  ex.: Den Haag KB, 13 K 15
Dathenus 1581c
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overghesedt, door 
Petrum Dathenum. (...) Item hier 
is by gevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uut 
den Hebreeuschen (…), Leiden, 
Jan Paedts Jacobszoon, 1581 / 80  

  HEIJT 42 / TB 4169 / NB 4280
  ex.: Amsterdam UB VU, XC.06299 (2)
Dathenus 1581d
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte, in 
Nederlandtschen overgheset, 
door P. D. (…), Dordrecht, Peeter 
Verhaghen,1 1581 / 40 

  HEIJT 43 / TB 578 / NB 4281
  ex.: Amsterdam UB VU, XC.00220 

en XC.00481
Dathenus 1582a
  Biblia (…). Daarin [koptitel]: 

De psalmen des propheten 
Davids, ende ander lofsanghen, 
uut den Francoischen dichte in 
Nederlandtschen overgheset, door 
Petrum Dathenum, Delft, Aelbert 
Hendricksz., 1582 (1581) / 80 

1.  Verscheen ook bij Cornelis Janszoon 
[Vennecool], Delft.
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  HEIJT 44 / TB 584 / NB 3824
  ex.: Den Haag KB, 4 J 5
Dathenus 1582b
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum. (...) Item hier 
is by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uut 
den Hebreeuschen (…), Delft, 
Albert Hendricksz., 1582 / 80 

  HEIJT 45 / TB 4171 / NB 4286
  ex.: Münster ULB, B 4199
Dathenus 1582c 
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte, in 
Nederlantschen overgheset, door P. 
D. Item, hier is by gevoecht op de 
cant den Duytschen text, overgeset 
uut den Hebreeuschen, van veerse 
tot veerse, na uut wijsen t’ghetal: 
ende na elcken psalm een ghebet. 
Van nieus oversien ende ghecor-
rigeert. (…), Dordrecht, Peeter 
Verhaghen, 1582 / 40 

  niet in HEIJT / TB 4172 / NB 4285 
  ex.: Amsterdam UBA, Band 3 E 29 
Dathenus 1584a
  Biblia (…). Daarin [koptitel]: 

De psalmen des propheten 
Davids, ende ander lofsangen, 
uut den Franchoischen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum, Dordrecht, 
Peeter Verhaaghen (Delft, Cornelis 
Jansz.), 1584 / 80 

  HEIJT 46 / TB 591 (Biblia) en 4174 
(psalmen) / NB 4291 

  ex.: Stuttgart WLB, Bibl. bat. 80 
1582

Dathenus 1584b
  Psalmen Davids, uut den 

Fransoyschen dichte in 
Nederlandtschen overgheset, door 

Petrum Dathenum. (...) Van nieus 
overghesien ende ghecorrigeert, 
Delft, Aelbert Hendricksz., 1584 / 
320 

  HEIJT 47 / TB 4173 / NB 4292
  ex.: Den Haag KB, KW 1769 H 1
Dathenus 1585a
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overghesedt, door 
Petrum Dathenum. (...) Item hier 
is by gevoecht op de cant den 
Duytschen text, over-ghesedt uut 
den Hebreeuschen (…), Leiden, 
Jan Paedts Jacobszoon, ende Jan 
Bouwenszoon, 1585 / 80 

  HEIJT 48 / TB 4175 / NB 4296
  ex.: Den Haag KB, 2 F 5 (2)
Dathenus 1586a 
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen over-ghesedt, door 
Petrum Dathenum. (...) Item hier 
is by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, over-ghesedt uut 
den Hebreeuschen van veerse tot 
veerse, naer uutwijsen tghetal, 
Leiden, Jan Paedts Jacobszoon ende 
Jan Bouwenszoon, 1586 / 80

  niet in FH / TB 4177 / NB 4297 
  ex.: Amsterdam UB VU, XC.05547
Dathenus 1587a 
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte, in 
Nederlandtsche overgheset, door 
Petrum Dathenum (...), Leiden, 
Andries Verschout, 1587 / 40

  FH: Dath 1587b / TB 594 / NB 
4301

  ex.: Den Haag KB, 2 L 1 (2)
Dathenus 1587b 
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Franchoyschen dichte in 
Nederlantschen overgeset, door 
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Petrum Dathenum. Hier is 
by ghevoecht op den cant den 
Duytschen text, overgheset uut 
den Hebreeuschen, van veerse tot 
veerse, naer uutwijsen tghetal: 
ende na elcken psalm een ghebet. 
(...), Leiden, Jan Paedts Jacobszoon 
ende Jan Bouwenszoon, 1587 / 160

  FH: Dath 1587a / TB 4178 / NB 
4303

  ex.: Den Haag KB, 1703 G 6
Dathenus 1589a 
  Biblia (…). Daarin [koptitel]: 

De psalmen des propheten 
Davids, ende ander lofsanghen, 
uut den Fransoyschen dichte 
in Nederlantschen overgheset, 
door Petrum Dathenum, Leiden, 
Jan Paedts Jacobszoon ende Jan 
Bouwensz, 1589 / 80 

  FH: Bib/Dath 1589 / TB 599 / NB 
3853

  ex.: Den Haag KB, 1708 D 19
Dathenus 1590a2 
  Biblia (…). Daarin [koptitel]: 

De psalmen Davids uut den 
Fransoyschen in Nederlantschen 
dichte overgheset, Delft, Bruyn 
Harmansz Schinckel (en Aelbrecht 
Hendricksz), 1590 / 40

  niet in FH / TB 602 / NB 3856
  ex.: Haarlem NBG, 

33”1590”-Deux(Schin)
Dathenus 1590b 
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: 

2.  Deze Biblia verscheen ook in Amsterdam 
(bij Laurens Jacobsz en bij Barendt Adriaensz) 
en in Leiden (bij Jacob Adriaensz), maar werd 
gedrukt in Delft bij Aelbrecht Hendricksz en/
of zijn stiefzoon Bruyn Harmansz Schinckel. 
De Bijbel verscheen ook op naam van alleen 
Aelbrecht Hendricksz. Höweler en Matter 
onderscheiden vijf in Delft gedrukte Biblia, 
die echter steeds hetzelfde psalmboek hebben. 
Zie FH: Bib/Dath 1590b-Bib/Dath 1590f .

De psalmen Davids uut den 
Fransoyschen in Nederlantschen 
dichte overgheset, Leiden, Jan 
Paedts Jacobszoon ende Jan 
Bouwensz, 1590 / 40

  FH: Bib/Dath 1590a / TB 607 / NB 
3860

  ex.: Amsterdam UB VU, XC.00427
Dathenus 1591a3 
  ?? Daarin [koptitel]: Psalmen 

Davids, uut den Fransoyschen 
in Nederlandtschen dichte over-
ghesett, door Petrum Dathenum, 
z.pl. (Leiden), z.n. (Jan Paedts 
Jacobszoon en Jan Bouwensz), 
1591 / 80

  FH: Dath [1591]b / niet in TB / 
NB 4314 

  ex.: Gent UB, BHSL.Res.1426
Dathenus 1591b 
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum (...), Leiden, 
Jan Paedts Jacobszoon ende Jan 
Bouwenszoon, 1591 / 160

  FH: Dath 1591a / TB 4184 / NB 
4312

  ex.: Haarlem SB, 87 C 1
Dathenus 1591c
  De C.L. psalmen des conincklijc-

ken propheten Davids. Ende ander 
lofsanghen, uut den Fransoyschen 
dichte ghemaeckt door Clement 
Maroth, ende Theodore de Beze, in 
Nederlandtsche sprake overgheset 
door Petrum Dathenum. (...), 
Delft, Aelbrecht Hendricksz, z.j. 
[1591]4 / 80

  niet in FH / TB 4183 / NB 4311

3.  Het is niet duidelijk waar dit psalmboek 
deel van uitmaakte.
4.  Wolfenbüttel HAB meldt in de beschrijving 
ten onrechte 1581 als jaartal.
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  ex.: Wolfenbüttel HAB, H: Yv 
1208.80 Helmst.

Dathenus 1591d
  De C.L. psalmen Davids, wt 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, 
door Petrum Dathenum. (...), 
Amsterdam, Laurens Jacobsz., 
1591 / 160 

  niet in FH / niet in TB / NB 4310
  ex.: Caen BMC, RES A 1515
Dathenus 1594a 
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset 
door P. Dathenum. (...) Item hier 
is by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, over-gheset uut den 
Hebreeuschen (...), ’s-Gravenhage, 
Aelbrecht Hendricksz, 1594 / 80

  FH: Dath 1594 / TB 4186 / NB 
4320

  ex.: London BL, 3041.aaa.1(2) / 
BLL01000 324 111

Dathenus 1594b
  Les pseaumes de David, mis en 

rime francoise par Cl. Marot, 
& Th. de Bèze. Psalmen Davids, 
uut den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgeset  
door Petrum Dathenum, 
Amsterdam, z.n. (Gillis van den 
Rade (Franeker) voor Joannes 
Commelinus), 1594 / 120

  FH: Dath/MarotB 1594 / TB 4214 
/ NB 4321

  ex.: Amsterdam UB, 2007 E 41
Dathenus 1595a
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen over-gheset. Door 
Petrum Dathenum. (...) Item hier 
is by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, over gheset uyt 

den Hebreeuschen van veerse tot 
veerse, naer uytwijsen t’ghetal, 
Amsterdam, Wilhelm Janszoon 
van der Veen voor Laurens 
Jacobsz, 1595 / 80

  niet in FH / TB 4188 / NB 4323
  ex.: Amsterdam UB, OTM: 0 

62-2343 (2)
Dathenus 1596a 
  De CL. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte, in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum (...), Dordrecht, 
Isaac Canin, 1596 / 40

  niet in FH / TB 3725 / NB 4802
  ex.: Amsterdam UB VU, XC.00425
Dathenus 1596b 
  Biblia (…). Daarin [koptitel]: 

De psalmen Davids uut den 
Fransoyschen in Nederlandtschen 
dichte overgheset, Delft, Bruyn 
Harmanssz Schinckel, 15965 / 40 

  FH: Bib/Dath 1596c / TB 620 / NB 
3879

  ex.: Utrecht UB, THO: RIJS 002-53
Dathenus 1596c 
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: 

De psalmen Davids uut den 
Fransoyschen in Nederlantschen 
dichte over-gheset, Leiden, Jan 
Paedts Jacobszoon ende Jan 
Bouwenszoon, voor Laurens 
Jacobszoon te Amsterdam, 1596 / 40 

  FH: Bib/Dath 1596b / TB 624 / NB 
3885

  ex.: Amsterdam UB, OG 
63-3013/3012

Dathenus 1597a 
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: De 

psalmen des propheten Davids, 
ende ander lofsanghen, uut 
den Fransoyschen dichte in 
Nederlantsche tale overgeset: door 

5.  Colofon: gedrukt 1595.
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Petrum Dathenum, Dordrecht, 
Isaack Jansz. Canin ende Thom. 
Willemsz. van Orten, 1617 
(=1597) / 80

  FH: Bib/Dath 1597 / TB 626 / NB 
3901

  ex.: Amsterdam UB, 1147 G 23/
OTM: O 61-4161

Dathenus 1598a 
  De C.L. psalmen Davids, uut den 

Fransoyschen in Nederlantsche 
dichte overgheset, door Petrum 
Dathenum (...), Dordrecht, 
Abraham Caen, 1598 / 160

  FH: Dath 1598a / TB 4195 / NB 
4335

  ex.: Amsterdam UB VU, XC.06736 (2)
Dathenus 1598b
  De C.L. psalmen Davids, uut den 

Fransoyschen, in Nederlantschen 
dichte overgheset, door Petrum 
Dathenum (...), Dordrecht, 
Abraham Caen, 1598 / 80

  niet in FH / niet in TB / NB 4336
  ex.: Rostock UB, Fb-3245
Dathenus 1598c 
  Dat boeck der psalmen, uyt 

de Fransche in Nederduytsche 
rijmen over ghesettet, door 
Petrum Dathenum. Gheheel op 
musijcks noten ghestelt. (...) Hier 
is bygevoeght een corte onder-
wijsinge vande musijck conste, 
ende samensprekinge over het 
misbruyck der wijsen, ende des 
singens. Van nieus oversien ende 
gebetert door D.M., Amsterdam, 
Cornelis Claesz, 1598 / 160 

  FH: Dath 1598b / TB 4194 / NB 
4334

  ex.: Straatsburg BNU: E 155 688 
Dathenus 1599a 
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: 

De psalmen des propheten 

Davids, ende ander lofsanghen, 
uut den Fransoyschen dichte 
in Nederlantschen overgeset, 
door Petrum Dathenum, Leiden, 
Jan Paedts Jacobszoon en Jan 
Bouwenszoon, 1599 / 80

  FH: Bib/Dath 1599 / TB 631 / 
NB 3897

  ex.: Amsterdam UB, O 63-8196
Dathenus 1599b 
  De C.L. psalmen Davids, door  

Petrum Dathenum. (...), 
Amsterdam, Cornelis Claesz, 1599 
/ 320 

  niet in FH / niet in TB / NB 4340
  ex.: Parijs BSG, 8 A 793 INV 964 

RES
Dathenus 1599c 
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgeset, 
door Petrum Dathenum. (...), 
Dordrecht, voor Hubrecht Maesz, 
1599 / 160  

  FH: Dath 1599 / TB 4196 / NB 
4339

  ex.: London BL, 3035.a.8
Dathenus 1600a 
  De C.L. psalmen Davids, uut den 

Fransoyschen, in Nederlantschen 
dichte overgheset, door Petrum 
Dathenum. (...) Item hier is 
byghevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgeset uut 
den Hebreeuschen, van veerse tot 
veerse, naer uutwijsen het ghetal, 
Leiden, Jan Claesz Dorp, 1600 / 80

  FH: Dath 1600 / TB 4201 / 
NB 4344 

  ex.: Utrecht UB, 176 G 2 (2)
Dathenus 1602a 
  De C.L. psalmen Davids, uut den 

Fransoyschen in Nederlantschen 
dichte over-gheset, door Petrum 
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Dathenum. (...), Leiden, Jan Paedts 
Jacobsz. en Jan Bouwensz., 1602 / 
240 

  niet in FH
  ex.: Leiden UB, BIBWAL M 733 

(1)
Dathenus 1607a6

  De C.L. psalmen Davids, uut den 
Fransoyschen in Nederlantschen 
dichte overgheset, door Petrum 
Dathenum. (...), Dordrecht, Isaac 
Jansz. Canin, 1607 / 240 

  niet in FH
  ex.: Den Haag KB, KW 1769 A 120 

(1)
Dathenus 1608a
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: 

De psalmen des propheten 
Davids, ende ander lofsanghen, 
uut den Fransoyschen dichte 
in Nederlantschen overgeset, 
door Petrum Dathenum, Leiden, 
Jan Paedts Jacobszoon en Jan 
Bouwenszoon, 1608 / 80 

  FH: Bib/Dath 1608
  ex.: Leiden UB, 1222 E 23
Dathenus 1609a
  Biblia (…). Daarin [koptitel]: 

De psalmen des propheten 
Davids, ende ander lofsangen, 
uut den Fransoyschen dichte in 
Nederlandtsche tale over gheset 
door Petrus Dathenus, Dordrecht, 
Jacob Canin voor Jasper Troyen, 
1609 / 80  

  niet in FH  
  ex.: Kampen TUK, 30 C 1
Dathenus 1610a
  De C.L. psalmen des conincklijc-

ken propheten Davids, ende ander 
lofsangen, uut den Fransoyschen 
dichte, gemaeckt door Clement 

6.  In één band met Les pseaumes de David 
(...), A La Rochelle, 1607.

Maroth, ende Theodore de Bezae. 
In Nederlandtsche sprake over-
gheset door Petrum Dathenum 
(...), Leiden, Jan Claesz. van Dorp, 
1610 / 80 

  FH: Dath 1610a
  ex.: Den Haag KB, KW 1769 C 2 

(2) 
Dathenus 1610b 
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset 
door Petrum Dathenum. (...) 
Item, hier is by gevoecht op de 
cant den Duytschen text, over-
gheset uyt den Hebreischen, van 
veerse tot veerse, naer uytwijsen 
t’ghetal, Amsterdam, Jan Evertsz. 
Cloppenburch, 1610 / 40 

  FH: Dath 1610b
  ex.: Den Haag KB, 1 A 1 (2)
Dathenus 1612a
  De CL psalmen Davids (...), uyt den 

Fransoyschen in Nederlantschen 
dichte overgeset door Petrum 
Dathenum, Dordrecht, Jasper 
Troyen, 1612 / 160 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB, OTM: OK 

82-91
Dathenus 1613a
  De CL. psalmen Davids, uut den 

Francoyschen, in Nederlandtschen 
dichte over ghesedt, door P. 
Dathenum. (...) Item hier is 
by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text (...), ’s-Gravenhage, 
Hillebrandt Jacobsz, 1613 / 40 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08809 

(2)
Dathenus 1613b
  De CL. psalmen Davids. Uut 

den Francoyschen dichte in 
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Nederlantschen over-gheset, door 
Petrum Dathenum. (...) Item hier 
is by gevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uut 
den Hebreischen, van veerse tot 
veerse, naer uutwijsen t’ghetal, 
Dordrecht, Nicolaes Vincenten, 
1613 / 80 

  niet in FH  
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.01047 

(2)
Dathenus 1613c
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlandschen overgeset, door 
Petrum Dathenum (...), Alkmaar, 
weduwe van Jacob de Meester, 
1613 / 80 

  niet in FH
  ex.: Kampen SA, B03876 (2) 
Dathenus 1614a 
  De C.L. psalmen Davids: uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset. 
Door Petrum Dathenum. (...), 
Dordrecht, Niclaes Vincenten, 
1614/ 80 

  FH: Dath 1614a
  ex.: Den Haag KB, 4 H 15 (2) 
Dathenus 1614b
  De CL. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset. 
Door P. Dathenum. Gheheel 
op musijcks noten ghestelt (...), 
Dordrecht, Jacob Canin, 1614 / 80 

  FH: Dath 1614d   
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08808
Dathenus 1614c
  Biblia (…). Daarin [koptitel]: De 

psalmen des propheten Davids, 
ende ander lof-sanghen, uyt 
den Francoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset, door 

Petrum Dathenum, Amsterdam, 
Paulus van Ravesteyn, 1614 / 80 

  FH: Bib/Dath 1614a 
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.07990
Dathenus 1614d 
  Biblia (...). Daarin [kop-

titel]: Psalmen Davids in 
Nederlandtschen dichte overghe-
set, Leiden, Jan Paedts Jacobszoon 
en Jan Bouwenszoon, 1614 / 20 

  niet in FH  
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.05030 

(2)
Dathenus 1614e7

  De CL. psalmen Davids, uut 
den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen over-gheset. Door 
P. Dathenum. Gheheel op musijcks 
noten ghestelt. (...), Amsterdam, 
voor Jacob IJsbrantsz. Bos, 1614 / 
80 

  FH: Dath 1614b
  ex.: Den Haag KB, KW 2 E 6
Dathenus 1615a
  De C.L. psalmen Davids. Uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgheset, door 
Petrum Dathenum. (...) Item, hier 
is by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uyt 
den Hebreeuschen, van veerse tot 
veerse, naer uyt wijsen tghetal, 
Haarlem, David Wachtendonck, 
1615 / 40  

  FH: Dath 1615a 
  ex.: Utrecht UB, THO: WRT 2-51 

(2)

7.  Volgens FH gaat het om een titeluitgave 
van Dathenus 1614b (Jacob Canin, Dordrecht), 
naar het voorbeeld van de uitgave uit 1613 van 
Evertsz Cloppenborch met verbeteringen van 
David Mostart (dat laatste staat ook op fol. 3 
van deze uitgave).
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Dathenus 1615b8

  De CL. psalmen Davids, uyt den 
Francoysen, in Nederlandsen 
dichte over-gheset. Door Petrum 
Dathenum, Amsterdam, Paulus 
van Ravesteyn, 1615 / 160 

  FH: NT/Dath 1615 (psalmboek)
  ex.: Amsterdam UB, OTM: Mini 

708 (2)
Dathenus 1617a
  De CL psalmen Davids, uyt den 

Fransoyschen, in Nederlandtschen 
dichte overgheset, door Petrum 
Dathenum. (...) Item, hier is 
by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uyt 
den Hebreeuschen: door Philips 
van Marnix, ghenaemt van S. 
Aldegonde, Middelburg, Adriaen 
van de Vivere, 1617 / 80 

  FH: Dath 1617
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.05549 

(2)
Dathenus 1617b 
  De CL psalmen Davids, overgeset 

ende in dichte gestelt, uyt den 
Hebreischen door Philips van 
Marnix, Heere van Ste Aldegonde; 
voor zijn doot van hem selven 
overgesien, ende op ontallicke 
plaetsen verbetert: Ende uyt den 
Francoischen in dichte gestelt door 
Petrus Dathenus: bequamelijck 
tegen malcanderen overgedruckt, 
om beyde de dichten te mogen 
vergelijcken, ende singen het een of 
het ander, nae een ygelijcx behagen, 
Leiden, Lowijs Elzevier, 1617 / 80 

8.  Achter een Nieuwe Testament 
(Amsterdam, voor Jacob Ysbrantsz. Bos, 1615). 
Het psalmboek heeft een eigen titelblad, maar 
de paginering loopt door. In de uitgave die 
FH noemt (NT/Dath 1615) is het psalmboek 
achter een ander Nieuwe Testament 
bijgebonden.

  FH: MarnixDath 1617
  ex.: Den Haag KB, 4 F 22
Dathenus 1618a9

  De C.L. psalmen des conincklijc-
ken propheten Davids. Om in  
de vergaderinge der gheloovig-
hen (na gheleghentheydt) met 
aendachtigher herten, voor  
Godt, ghesonghen te werden, 
Hoorn, Jan Jochimsz. Byvanck, 
1618 / 80 

  FH: Dath/De Ries 1618
  ex.: Amsterdam UB, OTM: OK 

62-9559 (1)
Dathenus 1619a
  Les pseaumes de David, mis en 

rime Francoise par Cl. Marot, 
& Th. de Beze. Psalmen Davids, 
uut den Fransoyschen dichte in 
Nederlantschen overgeset door 
Petrum Dathenum, Leiden, Iean 
Paets, 1619 / 240 

  FH: Dath/MarotB 1619
  ex.: Den Haag KB, 7 C 14 
Dathenus 1620a 
  De CL. psalmen Davids. In 

Nederlantschen dichte overgheset 
door Petrum Dathenum. Op 
musijcke gestelt met vier partien 
door Glaude de Gaudimel (...), 
Leiden, Andries Clouck, 1620 / 120  

  FH: DathGoudimel 1620
  ex: Gent UB, BL 6350
Dathenus 1621a
  De CL. psalmen Davids, uyt den 

Fransoyschen, in Nederlandtschen 
overgheset. Door Petrum 
Dathenum. (...) Item, hier is 

9.  Onderdeel van Het boeck der gesangen. 
Inhoudende alle de psalmen, lof-
sanghen ende geestelijcke lieden. Na de 
schriftuerlijckste ende bequaemste maniere, 
ordentlijck ende correcktlijck gestelt, ende 
by een vergadert (...), Hoorn, Jan Jochimsz. 
Byvanck, 1618.
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by ghevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgeset uyt 
den Hebreeuschen: door Philips 
van Marnix, ghenaemt van S. 
Aldegonde, Amsterdam, Hendrick 
Laurensz., 1621 / 80 

  FH: Dath 1621
  ex.: Den Haag KB, 8 F 15 
Dathenus 1621b
  De CL. psalmen des conincklijcken 

propheten Davids, ende ander 
lof-sanghen, uyt den Fransoyschen 
dichte ghemaeckt door Clement 
Maroth, ende Theodore de Beze, 
in Nederlandtsche sprake over-
gheset door Petrum Dathenum (...), 
Amsterdam, Barent Otsz., 1621 / 80 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB, OTM: Band 1 

H 4 (2)
Dathenus 1622a
  De C.L. psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-ghesedt 
door Petrum Dathenum. (...) Item, 
hier is by gevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgeset uyt den 
Hebreischen, van veerse tot veerse, 
naer uytwijsen t’ghetal, Dordrecht, 
Niclaes Vincensz., 1622 / 40 

  FH: Dath 1622
  ex.: Amsterdam UB, OTM: O 

62-9719 (2)
Dathenus 1628a
  Biblia (..). Daarin [koptitel]: De 

psalmen des propheten Davids, 
ende ander lof-zangen, uyt 
den Françoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset door 
Petrum Dathenum, Amsterdam, 
Paulus Aertsz. van Ravesteyn, 
1628 / 80 

  FH: Bib/Dath 1628
  ex.: Leerdam GBS 

Dathenus 1629a 
  De CL psalmen Davids, uut 

den Fransoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset 
door Petrum Dathenum (...); item, 
hier is by gevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uyt 
den Hebreischen, van veerse tot 
veerse (...), Amsterdam, Hendrick 
Laurensz. (door Jaspar Tournay te 
Gouda), 1629 / 4°

  niet in FH
  ex.: Utrecht UB, 438 F 30
Dathenus 1630a
  De CL. psalmen Davids, uut 

den Francoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset, door 
Petrum Dathenum (...), Dordrecht, 
Nicolaes Vincentsz., 1630 / 40 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.01165 

(2)
Dathenus 1631a10

  Biblia (..). Daarin [koptitel]: De 
psalmen des propheten Davids, 
ende ander lof-zanghen, uyt 
den Françoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset door 
Petrum Dathenum, Amsterdam, 
Paulus Aertsz. van Ravesteyn, 
1628 / 80  

  FH: Bib/Dath 1631 (psalmboek)
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.05540
Dathenus 1633a11

  De C.L. psalmen Davids. Uut 

10.  Volgens de catalogus van Amsterdam UB 
VU behoort deel 1 van het Oude Testament tot 
de Bijbel gedrukt bij Van Ravesteyn in 1628; 
de Profeten en het Nieuwe Testament (plus het 
psalmboek) behoren tot de herdruk van 1631. 
Bij FH: Bib/Dath 1631 is het psalmboek achter 
een Biblia uit 1631 gebonden.
11.  In één band (van zwart marokijn?) 
met Nieuwe Testament (Amsterdam, Hans 
Walschaert). 
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den Fransoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset 
door Petrum Dathenum. (...) Item, 
hier is by gevoecht op de cant den 
Duytschen text, overgheset uyt 
den Hebreischen, van veerse tot 
veerse, naer uytwijsen ’tghetal, 
Amsterdam, z.n., 1633 / 40 

  FH: Dath 1633a 
  ex. Den Haag KB, KW 1791 C 11 

(2) 
Dathenus 1633b
  De CL. psalmen Davids, uyt 

den Fransoyschen, in onsen 
Nederlandtschen dichte over-ghe-
set, door P. D. (...), Middelburg, 
voor de weduwe van Symon 
Moulert, 1633 / 160 

  FH: Dath 1633b
  ex. Den Haag KB, 174 J 38 
Dathenus 1635a
  Les pseaumes de David, mis en 

rime Françoise, par Cl. Marot 
et Th. de Bèze. Psalmen Davids, 
uut den Francoyschen dichte in 
Nederlantschen overgeset door 
Petrum Dathenum, Amsterdam, 
Paul de Ravensteyn, 1635 / 120 

  FH: Dath/MarotB 1635a
  ex.: Amsterdam UB, OTM: OK 

61-637
Dathenus 1638a 
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: De 

Psalmen des propheten Davids, 
ende ander lof-zanghen, uyt 
den Françoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset door 
Petrum Dathenum, Leiden, Paulus 
Aertsz van Ravensteyn, z.j. / 8°

  FH: Bib/Dath 1638
  ex.: Utrecht UB, 321 G 14
Dathenus 1638b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, uyt den Françoyschen in 

Nederlantschen dichte overgeset 
door P. Dathenum. Geheel op 
musijck-noten gestelt, ende op een 
nieu verbetert. (...), Leiden, Paulus 
Aertsz. van Ravesteyn, 1638 / 120 

  FH: Dath 1638a  
  ex.: Leiden UB, 228 F 58 (2)
Dathenus 1639a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenighe andere 
lof-sanghen: uyt den Françoyschen 
dichte in Nederlandtschen 
over-gheset door Petrum 
Dathenum. (...), Leiden, Paulus 
Aertsz van Ravesteyn, 1639 / 40 

  FH: Dath 1639b
  ex.: Leiden UB, 1207 A 5
Dathenus 1639b
  De CL. psalmen des konincklijcken 

prophete Davids. Midtsgaders 
noch eenighe andere lof-sang-
hen. Uut den Françoysche in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. Gheheel 
op musijck-noten ghestelt: ende 
nu wederom op een nieuw met 
groote neerstigheyt over-sien, 
ende gecorrigeert door Ian 
Pietersz. boeck-drucker ende musi-
cien. Als mede de argumenten ofte 
’t inhoudt voor elcken psalm, ende 
op de kant den text der psalmen 
gestelt: (...), Amsterdam, Everhard 
Cloppenburgh, 1639 / 40 

  FH: Dath 1639a
  ex.: Amsterdam UB, OTM: O 

60-2077 (1)
Dathenus 1639c
  Die CL. Psalmen Davids sampt 

etlichen der gebreuchlichsten 
Geistlichen Lieder, so von D. 
M. L. als andern Gottseligen 
Männern gecomponiert. In Hoch 
und Neder-duytsche Reimen 
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bey einander gestelt, zu dienst 
aller Reformierten Kirchen 
im Fürstenthumb Cleve, und 
da beide sprachen gebraucht 
werden. De CL. psalmen Davids, 
met de bequaemste gheestelijcke 
liederen: gelijck die in de landen 
van Cleve ende Duytschlandt 
geleert ende ghesonghen werden. 
In Hoogh ende Nederduytsche 
tale by een ghestelt, tot dienst 
van de gemeyn ten daer byde 
die spraken ghebruyckt werden, 
Arnhem, Jacob van Biesen, 1639 / 
80 

  FH: Dath/Lobw/PsL 1639
  ex.: Emden JALB, Theol. 8° 798 R 
Dathenus 1639d 
  De CL psalmen Davids, uut 

den Fransoijschen dichte in 
Nederlandschen overgesettet 
door Petrum Dathenum. Hyr 
sind bygevoeght de psalmen 
ende geistelijke leeder D. Lutheri, 
Embden, Helwigen Kallenbach, 
voor Cornelis Eericx, 1639 / 120 

  FH: Dath/PsLeeder 1639
  ex.: Berlijn SB, En 3600
Dathenus 1640a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-san-
gen: uyt den Françoyschen dichte 
in Nederlandtschen over-geset 
door Petrum Dathenum. (...), 
Leiden, Paulus Aertsz van 
Ravesteyn, 1640 / 80 

  FH: Dath 1640a  
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.05541 (2)
Dathenus 1642a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-sanghen: uyt den Françoyschen 
dichte in den Nederlandtschen 
over-gheset door Petrum 

Dathenum. Geheel op musijck-no-
ten ghestelt, ende op een nieuw 
oversien en verbetert. (...), Leiden, 
Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1642 
/ 80 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.07771 

(2)
Dathenus 1643a
  De CL. psalmen des propheten  

Davids. Met eenige andere 
lof-sanghen: uyt den 
Françoyschen dichte in 
Nederlandtschen overgheset 
door Petrum Dathenum. (...), 
Amsterdam, Ian Barentsz Smient, 
1643 / 40 

  niet in FH
  ex.: Den Haag KB, 14 G 8 (2)
Dathenus 1643b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, uyt den Françoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door P. Dathenum. Geheel op 
musijck-noten gestelt, ende op 
een nieuw verbetert (...), Leiden, 
Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1643 
/ 120 

  niet in FH   
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.07804 

(2)
Dathenus 1643c
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-san-
gen: uyt den Francoyschen dichte 
in Nederlantschen overgheset, 
door Petrum Dathenum. Geheel 
op musijck-noten gesteldt, ende 
op nieuws oversien, en van veel 
fauten gebetert. (...), Amsterdam, 
voor Theunis Jacobsz., 1643 / 80 

  FH: Dath 1643a
  ex.: Amsterdam UB, OTM: O 

61-8984 (2) 
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Dathenus 1643d
  De CL psalmen der propheten 

Davids. Uyt den Françoyschen 
in Nederlantschen dichte over-
geset door P. Dathenum (...), 
Amsterdam, Jan Jansz., 1643 / 160 

  niet in FH 
  ex.: Amsterdam UB, OTM: OK 

80-905 (2)
Dathenus 1643e
  De CL psalmen Davids, en andere 

lof-sangen: uyt den Francoyschen 
in Nederlandschen dichte over-
gheset door P. Dathenum, Leiden, 
Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1643 
/ 320 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB, OTM: Mini 

298 (1)
Dathenus 1643f
  De CL psalmen Davids, uyt den 

Françoyschen in Nederlantschen 
dichte over-geset door P. 
Dathenum, Leiden, Paulus Aertsz 
van Ravesteyn, 1643 / 240

  FH: Dath 1643c
  ex.: Amsterdam UB, OTM: Mini 

692
Dathenus 1644a12 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids. Met eenige andere 
lof-sangen: uyt den Francoyschen 
dichte in Nederlantschen overge-
set door Petrum Dathenum. (...), 
Amsterdam, Ian Barentsz Smient, 
1644 / 4°

  FH: Dath 1645
  ex.: Utrecht UB: THO: RIJS 004-

051 (2)

12.  Het psalmboek heeft 1644 op de 
titelpagina, de bijgebonden catechismus 
1645. FH: Dath 1645 brengt de uitgave om 
onduidelijke redenen onder bij 1645.

Dathenus 1644b13

  Biblia (...). Daarin [koptitel]: De 
Psalmen des propheten Davids, 
ende andere lof-sanghen, uyt 
den Françoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-gheset door 
Petrum Dathenum, Amsterdam, 
Ian Fredericksz Stam en Theunis 
Jacobsz., 1644 / 40 

  FH: Bib/Dath 1644
  ex.: Haarlem NBG, 

33”1644”-Nieu(Jaco)
Dathenus 1645a 
  De CL. psalmen des koninclijcken 

prophete Davids, midtsgaders 
noch eenighe andere lof-san-
gen, uyt den Françoysche in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; geheel 
op musijck-noten gestelt: ende op 
nieuws gecorrigeert ende op maet-
sangh ghebracht door meester 
Steven vander Helm (...), Utrecht, 
voor Esdras Willemsz. Snellaert, 
1645 / 4°

  niet in FH
  ex.: Utrecht UB: Rariora oct. 263
Dathenus 1645b 
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: 

De CL psalmen Davids (...), 
uyt den Françoyschen dichte in 
Nederlandtschen over-geset door 
Petrum Dathenum, ’s-Gravenhage, 
weduwe en erfgenamen van 
Hillebrant Jacobsz van Wouw, 
1645 / 80 

   niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.01167
Dathenus 1645c
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-sanghen (...), Dordrecht, Pieter 

13.  In dit exemplaar ontbreekt het Oude 
Testament.
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Loijmans en Maerten de Bot (door 
Iohan Rammazeyn te Gouda), 
1645 / 40  

  niet in FH
  ex.: Leiden UB, 195 D 21 (2) 
Dathenus 1646a
  De CL psalmen Davids, uut den 

Fransoyschen in Nederlandtschen 
dichte over-gheset door Petrum 
Dathenum (...), Amsterdam, voor 
Marten Jansz Brandt (door Jacob 
Braat te Dordrecht) / 8°

  niet in FH
  ex.: Utrecht UB: EAG 150
Dathenus 1646b
  De CL psalmen des propheten  

Davids, met eenige andere 
lof-sanghen: uyt den 
Françoyschen dichte in 
Nederlandtschen overgeset door 
Petrum Dathenum. Geheel op 
musijck-noten ghestelt, ende op 
een nieuw oversien en verbetert. 
(...), Leiden, Paulus Aertsz van 
Ravesteyn, 1646 / 80 

  niet in FH  
  ex.: Haarlem NBG, 

34”1646”-Nieu(Rave)
Dathenus 1646c
  De CL psalmen des propheten 

Davids, ende andere lof-sangen, 
(...) door Petrum Dathenum (...), 
Gouda, Johan Rammazeyn, 1646 / 
80  

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB, OTM: Band 1 

D 2 (2)

Dathenus 1648a14

14.  Onderdeel van Gesangh-boeck vervaet 
in vier delen als alle de psalmen, claech 
liederen, danck liederen, en gestelicke 
liederen. Welcke geoeffent werden onder de 
vereenichde litmaten der Gemente Christi in 
de Rijp, Hoorn, Isaac Willemsz., 1643.

  De psalmen Davids, ende andere 
lofsangen in Nederlandtsche 
dichte overgeset, Hoorn, Isaac 
Willemsz., 1648 / 120 

  FH: Dath/De Ries 1648
  ex.: Amsterdam UB, OTM: OK 

65-146 (1)
Dathenus 1648b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, uyt den Françoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door P. Dathenum. Geheel op 
musijck-noten gestelt, ende op een 
nieuw verbetert (...), ’s-Graven-
hage, weduwe en erfgenamen van 
Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 
1648 / 240 

  FH: Dath 1648a
  ex.: Glasgow UL, Sp Coll E.d.44
Dathenus 1648c
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-san-
gen; uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. Geheel 
op musijck-noten ghestelt, ende op 
een nieuw oversien en verbetert 
(...), Amsterdam, Paulus Aertsz 
van Ravesteyn, 1648 / 120  

  FH: Dath 1648b
  ex.: Londen BL, 3025.b.25 (2)
Dathenus 1648d 
  De CL. psalmen. des propheten 

Davids, ende andere lof-sangen, 
uyt den Françoyschen dichte in 
Nederduytschen overgeset, door 
Petrum Dathenum (...), Gouda, 
Iohan Rammazeyn, 1648 / 80 

  FH: Dath 1648c
  ex.: Cambridge EC, Sl.5.9 (2)
Dathenus 1649a
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, uyt den Françoyschen 
in Nederlandtschen dichte 
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over-geset door P. Dathenum. 
Geheel op musijck-noten gestelt, 
met alle de lof-sangen: ende op 
een nieuw gecorrigeert ende 
van alle druck-fauten ghesuy-
vert, door Jacob Hendricksz. 
school-meester ende musicijn 
tot Enchuysen (...), Enkhuizen, 
Floris Jansz. Camerling, voor Jacob 
Hendricksz., 1649 / 40 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.05507
Dathenus 1649b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, uyt den Françoyschen in 
Nederlandschen dichte over-geset 
door P. Dathenum. Geheel op 
musijck-noten ghestelt, op een 
nieuw oversien en verbetert (...), 
Amsterdam, Paulus Aertsz van 
Ravesteyn, 1649 / 240

  FH: Dath 1649a 
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08700 (2)
Dathenus 1649c
  De CL. psalmen des koninclicken 

prophete Davids. Mitsgaders noch 
eenige andere lof-zangen. Uut den 
Françoysche in Nederlantschen 
dichte overgeset, door Petrum 
Dathenum. Als mede de argu-
menten ofte ’t inhoudt voor elcken 
psalm, ende op de kant den text 
der psalmen ghestelt. (...) Gheheel 
op musijck-nooten ghesteldt, van 
alle mis stellinghen ghesuyvert 
en ghebracht op eenen sleutel 
blijvende op de zelfde voysen: met 
een korte onderwijsingh om door 
desen eenen sleutel zeer kort en 
veel lichter de wijsen te konnen 
leeren. Door Cornelis de Leeuw, 
musicijn, Amsterdam, Gillis 
Ioosten voor Cornelis de Leeuw, 
1649 / 40 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB, OTM: O 

03-162 (1)
Dathenus 1649d 
  Les CL. pseaumes de David, mis 

en rime Françoise par Cl. Marot, 
& Th. de Beze. De CL. psalmen 
Davids, uut den Francoyschen 
dichte in Nederlandschen over-
geset door Petrum Dathenum, 
Amsterdam, Iacob Pietersz 
Wachter, 1649 / 120 

  FH: DathMarotB 1649a
  ex.: Den Haag KB, 4 J 11
Dathenus 1649e
  De CL psalmen des prop-

heten Davids, met eenige 
andere lof-sanggen: uyt den 
Françoyschen dichte in Neder-
landtschen overgheset door 
Petrum Dathenum. Geheel op 
musijck-noten gestelt, ende op een 
nieuw oversien en verbetert (...), 
Rotterdam, voor Bastiaen Wagens, 
1649 / 80 

  FH: Dath 1649b
  ex.: Stuttgart WLB, Theol.

oct.14304
Dathenus 1649f
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-san-
gen; uyt den Françoyschen in 
Neder-landschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. Geheel 
op musijck-noten gestelt, ende op 
een nieuw oversien en verbetert 
(...), Amsterdam, voor Gerrit van 
Goedesbergen, 1649 / 120 

  FH: Dath 1649c
  ex.: Linköping SLB, Biblia Nya 

Test. Nederl.
Dathenus 1650a 
  De CL psalmen Davids, uyt den 

Francoyschen in Nederlandschen 
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dichte over-geset. Door P. 
Dathenum. Geheel op musyk noten 
en eenen sleutel gestelt, om de  
moeijelykheyd van veranderen 
wegh te nemen, van alle fouten 
gesuyvert; door Cornelis de Leeu, 
Amsterdam, Cornelis de Leeuw 
(gedrukt door Gillis Joosten), 1650 
/ 320 

  FH: Dath 1650a
  ex.: Den Haag KB, 1 E 1 
Dathenus 1650b 
  De CL psalmen Davids, uyt den 

Françoyschen in Nederlandschen 
dichte over-geset door P. 
Dathenum. Geheel op musyk 
noten en eenen sleutel gestelt, om 
de moeijelykheyd van veranderen 
wegh te nemen, van alle fouten 
gesuyvert. Door Cornelis de 
Leeuw. (...), Amsterdam, Cornelis 
de Leeuw (gedrukt door Gillis 
Joosten), 1650 / 240 

  niet in FH  
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08699 
Dathenus 1650c
  Davids psalmen, gedicht, aen 

d’eene zijde, door Petrum 
Dathenum; aen d’ander zijde, door 
J. de Brune: die de zelve, uyt de 
Hebreeusche in de Nederlandsche 
taele, naer de voet van de letter, 
vertaelt, en nu, met de tweede 
druck, van veers tot veers, geheel 
verbetert, en op een vloeyende 
mate, naer de oude wijzen, gestelt 
heeft, Amsterdam, Theunis 
Jacobsz, 1650 / 120 

  FH: Dath/De Brune 1650
  ex.: Den Haag KB, 2 H 14
Dathenus 1651a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-san-
gen: uyt den Françoyschen dichte 

in Nederlandtschen overgeset 
door Petrum Dathenum. Geheel 
op musijck-noten gesteldt, ende op 
een nieuw oversien en verbetert. 
(...), Amsterdam, Paulus Aertsz 
van Ravesteyn, 1651 / 80  

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.09204 (2)
Dathenus 1651b  
  De CL psalmen Davids. Uyt den 

Françoyschen in Nederlandschen 
dichte over-geset door P. 
Dathenum. Geheel op musÿk 
noten en eenen sleutel gestelt 
om de moeÿelÿkheÿd van ver-
anderen wegh te nemen, van 
alle fouten gesuÿvert. Door C. de 
Leeuw musicÿn. (...), Amsterdam, 
Cornelis de Leeuw (gedrukt door 
Gillis Joosten), 1651 / 80 

  FH: Dath 1651c
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08847
Dathenus 1651c
  De CL psalmen des propheten 

Davids, uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte over-geset 
door P. Dathenum. Geheel op 
musijck-noten ghestelt, ende op 
een nieuw verbetert. (...), Schiedam, 
Thomas Cel-Born, 1651 / 120 

  FH: Dath 1651a
  ex.: Brussel KB, Fétis 1.495 A (RP)
Dathenus 1652a15

  De C.L. psalmen Davids, ende 
eenige Schriftuurlijcke lof-sangen, 
en geestelijcke lieden, om op de 
voornaemste feest-dagen, oock 
voor en na de predicatie in de 
vergadering, ende in ander chris-

15.  Onderdeel van de doopsgezinde bundel 
De C.L. psalmen Davids ooc Schriftuirlijcke 
lofgesangen op des jaars feesten, en meer 
andere geestlijcke lieden (...), voor DG. tot 
Emden.
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telijck geselschap, met aendacht 
te singen. (...), Dantzig, Pieter 
Adamsz., 1652 / 120 

  FH: Dath/Lofgesangen 1652a
  ex.: Leiden UB, 503 G 1 (1)
Dathenus 1652b
  De CL psalmen des propheten 

Davids (...) uyt den Françoysen 
dichte overgeset door Petrum 
Dathenum (...), Amsterdam, 
Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1652 
/ 120  

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: Band 

3 A 6 (3)
Dathenus 1656a
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: De 

CL psalmen des propheten Davids, 
met eenige andere lof-sangen: 
uyt den Françoysen dichte in 
Nederlandtschen overgeset door 
Petrum Dathenum, Amsterdam, 
Paulus van Ravesteyn, 1656 / 80 

  FH: Bib/Dath 1656
  ex.: Haarlem NBG, 

34”1656”-Stat(Rave)
Dathenus 1656b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en andere lofsangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door P. Dathenum. En tot gemack 
des sangers de musijck-noten 
op eenen sleutel gestelt, door 
Jan Pietersz, musicijn. (...), 
Amsterdam, weduwe van Paulus 
van Ravesteyn, 1656 / 240 

  FH: Dath 1656
  ex.: Den Haag KB, KW 2 H 13 (2)
Dathenus 1657a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en andere lofsangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 

door P. Dathenum. En tot gemack 
des sangers de musijck-noten op 
eenen sleutel gestelt, door Jan 
Pietersz, musicijn, Amsterdam, 
weduwe van Paulus van 
Ravesteyn, 1657 / 160 

  niet in FH
  ex.: Middelburg ZB, 1027 C 22
Dathenus 1658a 
  De CL. psalmen des konincklijcken 

prophete Davids. Mitsgaders noch 
eenige andere lof-sangen: uyt den 
Françoysche in Nederlantschen 
dichte overgeset door Petrum 
Dathenum. Als mede de argu-
menten ofte ’t inhout voor elcken 
psalm, ende op de kant den text 
der psalmen gestelt (...). Geheel 
op musijck-nooten gestelt, van 
alle mis-stellingen gesuyvert, 
en gebracht op eenen sleutel, 
blyvende op de selve voysen: met 
een korte onderwijsingh, om door 
desen eenen sleutel seer kort en 
veel lichter de wijsen te konnen 
leeren, Amsterdam, weduwe van 
Theunis Jacobsz, 1658 / 40 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.00506
Dathenus 1658b
  Het Nieuwe Testament (...). 

Daarin [koptitel]: De CL psal-
men des propheten Davids, 
met eenige andere lof-sangen: 
uyt den Françoysen dichte in 
Nederlandtschen overgeset door 
Petrum Dathenum, Amsterdam, 
weduwe van Paulus van 
Ravesteyn, 1658 / 80 

  niet in FH  
  ex.: Leerdam GBS 
Dathenus 1658c 
  De CL psalmen Davids, uyt den 

Françoyschen in Nederlandschen 
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dichte over-geset, door P. 
Dathenum. Geheel op musyk-no-
ten en eenen sleutel gestelt om de 
moeyelykheyd van veranderen 
wech te nemen, en van alle fouten 
gesuyvert door C. de Leeuw, musi-
cyn. (...), Amsterdam, Cornelis de 
Leeuw, 1658 / 120 

  FH: Dath 1658b
  ex.: Den Haag KB, KW 2 B 21 (1)
Dathenus 1658d
  De CL. psalmen des konincklijcken 

propheten Davids. Midtsgaders 
noch eenige andere lof-sangen:  
uyt den Françoysche in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. Als mede 
de Argumenten ofte ’t inhoudt 
voor elcken psalm, ende op de kant 
den text der psalmen gestelt (...). 
Geheel op musijck-nooten gestelt, 
van alle mis-stellingen gesuyvert, 
ende gebracht op eenen sleutel, 
blijvende op de selfde voysen: met 
een korte onderwijsing, om door 
desen eenen sleutel seer kort ende 
veel lichter de wijsen te konnen 
leeren. Door Cornelis de Leeuw, 
musicijn, Amsterdam, Cornelis de 
Leeuw, 1658 / 40 

  FH: Dath 1658a
  ex.: Den Haag KB, 2 L 31
Dathenus 1658e
  Gesangh-boeck, vervaet in vier 

deelen, als alle de psalmen, 
klaegh-liederen, danck-liederen 
en geestelijcke liederen, welcke 
geoeffent worden onder de ver-
eenighde lidtmaten der ghemeente 
Christi. Daarin [koptitel]: De 
psalmen Davids, ende andere 
lof-sangen (...), Hoorn, Abraham 
Isaacxsz. vander Beeck (voor Iasper 
Gijsbertsz. te De Rijp), 1658 / 120 

  FH: Dath/De Ries 1658
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 

65-67 (1)
Dathenus 1659a 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-san-
gen; uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, Leiden, 
Johannes Elsevier, 1659 / 12°

  FH: NT/Dath 1659
  ex.: Utrecht UB, THO: WRT 2-107 (2)
Dathenus 1660a
  Les CL. pseaumes de David, mis 

en rime Françoise par Cl. Marot 
& Th. de Beze. De CL. psalmen 
Davids, uyt den Francoyschen 
dichte in Nederlandtschen over-
geset door Petrum Dathenum, 
Amsterdam, Joannes van 
Ravesteyn, 1660 / 120 

  FH: Dath/MarotB 1660
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.06742
Dathenus 1660b16 
  Les CL. pseaumes de David, mis 

en rime Françoise par Clement 
Marot, & Theodore de Beze. De 
CL. psalmen Davids, uyt den 
Francoyschen in Nederlandtschen 
dichte overgeset door Petrum 
Dathenum, Amsterdam, weduwe 
van Paulus van Ravesteyn, z.j. [ca. 
1660] / 240 

  FH: Dath/MarotB 1655→61
  ex.: Utrecht UB, 107 B 18
Dathenus 1661a
  De CL. psalmen des konincklijcken 

prophete Davids. Mitsgaders noch 
eenige andere lof-sangen: uyt den 
Françoysche in Nederlantschen 
dichte overgeset door Petrum 
Dathenum. Als mede de argu-

16.  De catalogus van Utrecht UB en STCN 
dateren ca. 1660.
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menten ofte ’t inhout voor elcken 
psalm, ende op de kant den text 
der psalmen gestelt. (...) Geheel 
op musijck-nooten gestelt, van 
alle mis-stellingen gesuyvert, en 
gebracht op eenen sleutel, blij-
vende op de selfde voysen: met een 
korte onderwijsing, om door desen 
eenen sleutel seer kort en veel 
lichter de wijsen te konnen leeren. 
Door Cornelis de Leeuw, musiçijn, 
Amsterdam, weduwe van Theunis 
Jacobsz, 1661 / 40  

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XP.05685 

(2)
Dathenus 1662a 
  De CL. psalmen des konincklijcken 

propheten Davids. Midtsgaders 
noch eenige andere lof-sangen:  
uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. Als mede 
de argumenten ofte ’t inhoudt 
voor elcken psalm, ende op de kant 
den text der psalmen gestelt. (...) 
Geheel op musijck-nooten gestelt, 
van alle mis-stellingen gesuyvert, 
en gebracht op eenen sleutel, blij-
vende op de selfde voysen: met een 
korte onderwijsing, om door desen 
eenen sleutel seer kort en veel 
lichter de wijsen te konnen leeren. 
Door Cornelis de Leeuw, musiçijn, 
Amsterdam, Jan Jacobsz Bouman, 
1662 / 40 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.00631
Dathenus 1662b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige ander lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 

gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, en door Cornelis 
de Leeuw gecorrigeert. (...), 
Amsterdam, weduwe van Paulus 
van Ravesteyn, 1662 / 40 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.01160 

(2)
Dathenus 1662c
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-san-
gen: uyt den Françoyschen dichte 
in Nederlandtschen overgeset 
door Petrum Dathenum (...), 
Amsterdam, Jan I. Bouman, 1662 / 
40 

  niet in FH
  ex.: Leerdam GBS 
Dathenus 1662d
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen, uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. (...), 
Amsterdam, Samuel Imbrechts en 
Gerbrandt Schagen, 1662 / 120 

  FH: Bib/Dath 1662b
  ex.: Amsterdam UBA, 2 F 8 (3)
Dathenus 1663a
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: 

De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere 
lof-sangen: uyt den Françoyschen 
in Nederlandtschen dichte over-
geset door Petrum Dathenum, 
Rotterdam, Abraham van 
Waesberge, 1663 / 80 

  niet in FH
  ex.: Haarlem NBG, 

34”1663”-Stat(Waes)
Dathenus 1664a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
zangen: uyt den Françoyschen in 
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Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, en door Cornelis 
de Leeuw gecorrigeert. (...), 
Amsterdam, erfgenamen Paulus 
van Ravesteyn, 1664 / 120

  FH: Dath 1664 
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.07582 

(2)
Dathenus 1665a17

  De CL psalmen Davids in musijk 
gebracht op vier en vijf stemmen 
door Claudyn le Jeune, geboren 
van Valent. &c. Nu eerst met 
den Hollandsen text, nevens alle 
de lofsangen uytgegeven. Tenor 
[superius, bassus, contra-tenor], 
Schiedam, Laurens van der Wiel, 
1665 / 160 

  FH: DathLejeune 1665
  ex.: Den Haag KB, KW 2 H 9 (1-4)
Dathenus 1665b
  De CL. psalmen des konincklijcken 

prophete Davids. Mitsgaders noch 
eenige andere lofsangen: uyt den 
Françoysche in Nederlantschen 
dichte overgeset door Petrum 
Dathenum. Als mede de argu-
menten ofte ’t inhout voor elcken 
psalm, ende op de kant den text 
der psalmen gestelt (...) Geheel 
op musijck-nooten gestelt, van 
alle mis-stellingen gesuyvert, 
en gebracht op eenen sleutel, 
blyvende op de selve voysen: met 
een korte onderwijsinghe, om door 
desen eenen sleutel seer kort en 
veel lichter de wijsen te konnen 
leeren, Amsterdam, weduwe van 
Theunis Jacobsz, 1665 / 40  

17.  De vijfde stem (quintus) ontbreekt in Den 
Haag KB. Vgl. FH: DathLejeune 1664 voor een 
uitgave van alleen de quintus een jaar eerder.

  FH: Dath 1665a
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: O 

62-2220
Dathenus 1665c
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en andere lofzangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt, en 
gecorrigeert door mr. Cornelis de 
Leeuw. (...), Amsterdam, erfgena-
men Paulus van Ravesteyn, 1665 / 
160 

  FH: Dath 1665b
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 

06-248 (2)
Dathenus 1666a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
zangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers geheel op 
musijck-noten en eenen sleutel 
gestelt. (...), ’s-Hertogenbosch, 
Steven du Mont, 1666 / 120 

  FH: Dath 1666a  
  ex.: Amsterdam UB VU, XP.06689
Dathenus 1666b
  De CL psalmen Davids uyt den 

Françoyschen in Nederlandsche 
dichte over-geset door P. 
Dathenum. Geheel op musijk 
noten en eenen sleutel gestelt om 
de moeyelijkheyd van veranderen 
wegh te nemen, en van fouten 
gesuyvert door C. de Leeuw 
musicijn. (...), Hoorn, Simon 
Poelenburgh (gedrukt door Egbert 
van den Hoof te Enkhuizen), 1666  
/ 80   

  FH: Dath 1666b
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  ex.: Haarlem Museum Enschedé, 
BK 7 B 12

Dathenus 1666c 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw. (...), 
Gorinchem, Iohannes van Cappel 
(gedrukt door Hendrick en Jacob 
Keur te Dordrecht), 1666 / 120 

  FH: Dath 1666d
  ex.: Haarlem Museum Enschedé, 

BK 7 C 3 (2)
Dathenus 1667a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en andere lofzangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers de musij-
ck-noten op eenen sleutel gestelt, 
en gecorrigeert na de correctste 
copije van mr. Cornelis de Leeuw. 
(...), Amsterdam, erfgenamen 
Paulus van Ravesteyn, 1667 / 160 

  FH: Dath 1667 
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08170 

(2)
Dathenus 1667b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en andere lof-sangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. (...), 
Dordrecht, Hendrick en Jacob 
Keur, 1667 / 320 

  niet in FH 
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.07957
Dathenus 1667c
  Biblia (...). Daarin [koptitel]: De CL 

psalmen des propheten Davids, met 
eenige andere lof- 
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, ’s-Graven-
hage, Ioan Rammeseyn, 1667 / 80 

  FH: Bib/Dath 1667
  ex.: Den Haag KB, KW 1769 B 102 

(2)
Dathenus 1668a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-zangen: uyt den Françoyschen 
in Nederlantschen dichte overge-
set door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt, 
en na de correctste copije van 
Cornelis de Leeuw gecorrigeert. 
(...), Amsterdam, erfgenamen 
Paulus van Ravesteyn, 1668 / 120 

  FH: Dath 1668a
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.06180 

(2)
Dathenus 1668b18

  De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lof-
zangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers geheel op 
musijck-noten en eenen sleutel 
gestelt. (...), Dordrecht, Hendrik 
en Jacob Keur (voor Jan Jacobsz 
Schipper, Amsterdam), z.j. [1668] / 
120 

  niet in FH
  ex.: Den Haag KB, KW 1769 E 33 

(2)

18.  In één band met Nieuwe Testament, 
gedrukt bij Hendrik en Jacob Keur voor Jan 
Jacobsz Schipper, waarvan de akte van consent 
is gedagtekend: Dordrecht, 3 september 1668. 
Den Haag KB dateert het psalmboek op 1668.
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Dathenus 1668c 
  De CL. psalmen des prophe-

ten Davids, uyt de Franse in 
Nederlandtschen dichte over-
geset door Petrum Dathenum, 
Amsterdam, Michiel de Groot, 
1668 (gedrukt door Iohannes 
Rammazeyn te ’s-Gravenhage, 
1667) / 320  

  FH: Dath 1668c
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: Mini 

3
Dathenus 1669a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
zangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers geheel op 
musijck-noten en eenen sleutel 
gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw. (...), 
’s-Hertogenbosch, Steven du 
Mont, 1669 / 120  

  FH: Dath 1669a
  ex.: Haarlem NBG, 

34”1669”-Nieu(Mont) (2)
Dathenus 1670a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-zangen: uyt den Françoyschen 
in Nederlandtschen dichte overge-
set door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt, en 
gecorrigeert na de correctste copije 
van mr. Cornelis de Leeuw. (...), 
Amsterdam, erfgenamen Paulus 
van Ravesteyn, 1670 / 80 

  FH: Dath 1670a
  ex.: Leiden UB, 1203 G 42
Dathenus 1672a
  Les CL. pseaumes de David, mis 

en rime Françoise par Cl. Marot, 

& Th. de Beze. De CL. psalmen 
Davids, uyt den Francoyschen 
dichte in Nederlandtschen over-
geset. Door Petrum Dathenum, 
Amsterdam, Joannes van 
Ravesteyn, 1672 / 120  

  FH: Dath/MarotB 1672
  ex.: Den Haag KB, KW 2 B 9
Dathenus 1675a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-san-
gen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw. (...), 
Leiden, Daniel van Gaesbeeck, 
1675 / 240 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08487
Dathenus 1675b19 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en andere lof-sangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. (...), 
Dordrecht, Hendrick en Jacob 
Keur, z.j. / 240 

  FH: Dath 1664→1706
  ex.: Antwerpen MPM, B 1788
Dathenus 1676a
  De psalmen des propheten 

Davids, uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. Geheel 
op musijck noten en eenen 
sleutel gestelt, om de voysen der 
psalmen beter te konnen singen, 

19.  Antwerpen MPM dateert ca. 1675, maar 
daar zijn verder geen aanwijzingen voor. Vgl. 
FH: Dath 1664→1706, waar gesteld wordt 
dat het boekje tussen 1664 en 1706 kan zijn 
uitgegeven.
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Gorinchem, Helmich van Cappel 
(gedrukt door Adriaen van Cappel 
te Gorinchem), 1676 / 240 

  FH: Dath 1676a
  ex.: Den Haag KB, KW 1769 A 17
Dathenus 1677a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt, 
ende na de correctste copije van 
Cornelis de Leeuw gecorrigeert. 
(...), Gorinchem, Iohannes en 
Adriaen van Cappel, 1677 / 80 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: O 

06-6912 (2)
Dathenus 1678a
  De CL. psalmen des propheten 

Davids. Midtsgaders noch eenige 
andere lof-zangen: uyt den 
Françoyschen in Nederlandtschen 
dichte over-geset door Petrum 
Dathenum. Als mede de argu-
menten ofte ’t inhoudt voor 
elcken psalm, ende op de kant den 
text der psalmen gestelt. Geheel 
op musijck-nooten gestelt, van 
alle mis-stellingen gesuyvert, 
en gebracht op eenen sleutel, 
blijvende op de selve voysen: met 
een korte onderwijsinge om door 
desen eenen sleutel seer kort en 
veel lichter de wijsen te konnen 
leeren, door mr. Cornelis de 
Leeuw, musiçijn, (...), Amsterdam, 
weduwe van Theunis Jacobsz 
Loots-Man, 1678 / 40 

  FH: Dath 1678
  ex.: Haarlem NBG, 

33”1669”-Nieu(Appe) B

Dathenus 1679a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en andere lof-sangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. (...), 
Dordrecht, Hendrick en Jacob 
Keur, 1679 / 240 

  FH: Dath 1679b
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: Mini 

639
Dathenus 1681a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, uyt den Francoyschen 
in Nederlandtschen dichte over-
geset door Petrum Dathenum. 
De musijck-noten op een sleutel 
gestelt, om de voysen beter te kon-
nen singen, Gorinchem, Adriaen 
van Cappel, 1681 / 240 

  niet in FH
  ex.: Haarlem Museum Enschedé, 

BK 7 C1
Dathenus 1681b
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, midtsgaders noch eenige 
andere lof-zangen, uyt den 
Françoyschen in Nederlandtschen 
dichte over-geset door Petrum 
Dathenum. Als mede de argu-
menten ofte ’t inhoudt voor 
elcken psalm, ende op de kant den 
text der psalmen gestelt. Geheel 
op musijck-nooten gestelt, van 
alle misstellingen gesuyvert, 
en gebracht op eenen sleutel, 
blijvende op de selve voysen: met 
een korte onderwijzinge om door 
desen eenen sleutel seer kort en 
veel lichter de wijsen te konnen 
leeren, door mr. Cornelis de 
Leeuw, musiçijn. (...), Amsterdam, 
weduwe van Theunis Jacobsz 
Loots-Man, 1681 / 40 
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  FH: Dath 1681
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: O 

99-738 (2)
Dathenus 1682a 
  De C L. psalmen des propheten 

Davids, midtsgaders noch eenige 
andere lof-zangen, uyt den 
Françoyschen in Nederlandtschen 
dichte over-geset door Petrum 
Dathenum. Als mede de argu-
menten ofte ’t inhoudt voor 
elcken psalm, ende op de kant den 
text der psalmen gestelt. Geheel 
op musijck-nooten gestelt, van 
alle misstellingen gesuyvert, 
en gebracht op eenen sleutel, 
blijvende op de selve voysen: 
met een korte onderwijzinge 
om door desen eenen sleutel 
seer kort en veel lichter de wij-
sen te konnen leeren, door mr. 
Cornelis de Leeuw, musiçijn. (...), 
Amsterdam, weduwe van Theunis 
Jacobsz Loots-Man (gedrukt door 
Casparus Loots-Man), 1682 / 4°

  FH: Dath 1682a
  ex.: Utrecht UB, ODL 3364 
Dathenus 1682b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers op een sleutel 
gestelt volgens de correctie van 
mr. Cornelis de Leeuw. (...), 
Amsterdam, de weduwe van J. 
van Someren, A. Wolfgangh, de 
weduwe van M. de Groot, H. en 
de weduwe van D. Boom, 1682 / 
120 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.06854 

(2)

Dathenus 1684a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw. (...), Amsterdam, weduwe 
van Joannes van Someren, 
Abraham Wolfgangh, Hendrick 
en de weduwe van Dirck Boom, 
en Gysbert de Groot, 1684 / 40 

  FH: Dath 1684
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OG 

63-5954 (2)
Dathenus 1685a 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, en andere lof-zangen,  
uyt den Francoyschen in 
Nederlandtschen dichte over-geset 
door Petrum Dathenum. Als mede 
de argumenten ofte ’t inhoudt 
voor elcken psalm, ende op de kant 
den text der psalmen gestelt, doch 
met een grooter letter als voor 
desen. Geheel op musijck-nooten 
gestelt, van alle misstellingen 
gesuyvert, en gebracht op eenen 
sleutel, blijvende op de selve 
voysen: met een korte onder-
wijsinge om door desen eenen 
sleutel seer kort en veel lichter de 
wijsen te konnen leeren, door mr. 
Cornelis de Leeuw, musiçijn. (...), 
Amsterdam, weduwe van Theunis 
Jacobsz Loots-Man, 1685 / 40 

  FH: Dath 1685a
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.00630
Dathenus 1685b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, midtsgaders noch eenige 
andere lof-zangen, uyt den 
Francoyschen in Nederlandtschen 
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dichte over-geset door Petrum 
Dathenum. Als mede de argu-
menten ofte ’t inhoudt voor elcken 
psalm, ende op de kant den text der 
psalmen gestelt. Geheel op musij-
ck-nooten gestelt, van alle misstel-
lingen gesuyvert, en gebracht op 
eenen sleutel, blijvende op de selve 
voysen: met een korte onderwij-
zinge om door desen eenen sleutel 
seer kort en veel lichter de wijsen te 
konnen leeren, door mr. Cornelis de 
Leeuw, musicijn. (...), Enkhuizen, 
Jan Palensteyn (voor Johannes 
Palestyn), 1685 / 40 

  FH: Dath 1685b
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: O 

80-925
Dathenus 1688a
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, en andere lof-sangen, 
uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte over 
gezet door Petrum Dathenum, 
Amsterdam, Johannes Schot, 
Abraham van der Putte, Jacob 
Looman en compagnie, 1688 / 160 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: Mini 

628 
Dathenus 1688b 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen, uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers al de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt, 
en gecorrigeert na de copije van 
Cornelis de Leeuw. (...), Dordrecht, 
Johannis de Geer, 1688 / 120 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08175 

(2)

Dathenus 1689a 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-zangen, uyt den Francoyschen 
in Nederlandtschen dichte overge-
set, door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers, de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt, na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw. (...), Amsterdam, Antony 
Hasebroeck, Jacob Looman, 
Pieter van Ryschoten, Bruno 
Spanseerder, en haer compagnie, 
1689 / 180 

  FH: Dath 1689
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.07778 

(2)
Dathenus 1690a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof- 
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw. (...), Amsterdam, Abraham 
Wolfgangh, Hendrick en de 
weduwe van Dirck Boom, 1690 / 
4°

  FH: Dath 1690b
  ex.: Utrecht UB, WRT 2-39 (2)
Dathenus 1691a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw. (...), 
Leiden, Daniel van Gaesbeeck, 
1691 / 240 

  FH: Dath 1691b
  ex.: Utrecht UB, 109 P 11
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Dathenus 1691b 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids met eenige andere lof- 
sangen, uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, en tot 
gemack des sangers de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt 
na de correctie van Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, Anthony 
Hasebroek, Bruno Spanseerder, 
Johannes Schot, Pieter van 
Rijsschoten, Jacob Looman, en 
haar Compagnie, 1691 / 120 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UBA, Band 2 E 13 

(2)
Dathenus 1692a 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers, de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt, na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw. (...), Dordrecht, Johannes 
de Geer, 1692 / 120 

  FH: Dath 1692b
  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09180 

(2)
Dathenus 1694a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw. (...), 
Dordrecht, Hendrick en Jacob 
Keur, 1694 / 120 

  FH: Bib/Dath 1694
  ex.: privécollectie J. van der Knijff

Dathenus 1694b
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, en andere lof-zangen,  
uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen Dichte over-geset 
door Petrum Dathenum; als 
mede de argumenten ofte ’t 
inhoudt voor elcken psalm, ende 
op de kant den text der psalmen 
gesteldt, doch met een grooter 
letter als voor desen; geheel op 
musijck-nooten gesteldt van 
alle mis-stellingen gesuyvert en 
gebracht op eenen sleutel (...) 
door Cornelis de Leeuw. (...), 
Amsterdam, Casparus Loots-Man 
en de weduwe Konynenbergh, 
1694 / 40 

  niet in FH
  ex.: Den Haag NMI, 23 D 10
Dathenus 1694c20

  De CL. psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers, de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt, na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw. (...), Amsterdam, gedrukt 
by Gerrit Schellingwou, in 
Dordrecht, 1694 / 180 

  FH: Dath 1694
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08419 
Dathenus 1695a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-

20.  Volgens FH is de toevoeging ‘in 
Dordrecht’ bij de plaats van uitgave te 
lezen als: gedrukt te Amsterdam bij Gerrit 
Schellingwou, tevens te koop te Dordrecht 
bij Andries Schellingwou. Volgens de STCN 
was ook Andries Schellingwou werkzaam 
in Amsterdam. Zijn bedrijf had daar een 
uithangbord ‘In Dordrecht’.
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sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers, de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt: na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw. (...), Dordrecht, Johannes 
de Geer, 1695 /120 

  FH: Dath 1695a
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08858 

(2)
Dathenus 1696a
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof- 
zangen: uyt den Francoyschen 
in Nederlantschen dichte over-
geset door Petrum Dathenum. 
En tot gemack des sangers al 
de musijk-noten op een sleutel 
gestelt, en gecorrigeert na de 
copye van Cornelis de Leeuw, 
musicijn, Amsterdam, Bruno 
Spanseerder, Abraham van der 
Putte, Pieter van Rysschoten, 
Johannes van Hekeren, weduwe 
Gysbert de Groot, en hare com-
pagnie, 1696 / 80 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.07697 

(2)
Dathenus 1697a21

  De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers al de musijck-
nooten op eenen sleutel gestelt, en 
gecorrigeert na de copije van mr. 
Cornelis de Leeuw. (...), Amsterdam, 
Gerrit Schellingwouw, in Dordrecht, 
1697 / 120   

21.  Zie voor de toevoeging ‘in Dordrecht’ bij 
Dathenus 1694c.

  FH: Dath 1697b
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: O 

06-5548
Dathenus 1698a22 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw. (...), 
Dordrecht, Pieter Keur, z.j. [ca. 
1698] / 120 

  FH: Dath 1698→1738a
  ex.: Amsterdam UB VU, XI.07144 

(2)
Dathenus 1700a23

  De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers, de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt: na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw. (...), Dordrecht, Johannes 
de Geer, 1700 / 80  

  FH: Dath 1700a
  ex.: Leiden UB, 502 G 19
Dathenus 1700b24

  De CL. psalmen des propheten 
Davids, en andere lof-zangen,  
uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte over-geset 
door Petrum Dathenum; als 
mede de argumenten ofte ’t 

22.  In één band met Nieuwe Testament van 
Pieter Keur z.j., maar met akte van autorisatie 
september 1698. UB VU dateert ca. 1698.
23.  De STCN geeft als formaat 80. Vgl. FH: 
Dath 1700a, waar als formaat 180 wordt 
genoemd.
24.  De catalogus van SB Haarlem dateert late 
zeventiende, vroege achttiende eeuw.
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inhoudt voor elcken psalm, ende 
op de kant den text der psalmen 
gesteldt, doch met een grooter 
letter als voor delen, geheel op 
musijck-nooten gesteldt van 
alle mis-stellingen gesuyvert en 
gebracht op eenen sleutel (...) 
door Cornelis de Leeuw. (...), 
Amsterdam, Casparus Loots-Man 
en weduwe Konynenbergh, z.j. / 
40 

  niet in FH
  ex.: Haarlem SB, 88 B 16
Dathenus 1700c25

  De CL psalmen des propheten 
Davids, en andere lofsangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum (...), 
Amsterdam, weduwe van Aert 
Dirksz Oossaan, z.j. [ca. 1700] / 
160 

  FH: Dath 1693→1703
  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 

62-2126
Dathenus 1700d
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, en andere lof-sangen; 
uyt den Françoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers geheel op 
musijck-nooten en eenen sleutel 
gestelt, door Cornelis de Leeuw, 
musicijn; en na de correctste copye 
gecorrigeert, Amsterdam, Pieter 
van Rysschoten, B. Spanseerder, 
Nicolaes Burgers, Jan Appelaar, 
Joannes Schot, en hare compagnie, 
1700 / 120 

  niet in FH
  ex.: Amsterdam UB VU, XP.08288

25.  De catalogus van Amsterdam UBA dateert 
tussen 1693 en 1702.

Dathenus 1701a 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof- 
zangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers, de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt, na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw. (...), Amsterdam, Nicolaes 
Burgers, A. Hasebroek, Johannes 
Schot, Jan Appelaer, en haer com-
pagnie, 1701 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XI.06748 
(2)

Dathenus 1701b 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt, en 
gecorrigeert door mr. Cornelis 
de Leeuw. Les pseaumes de 
David, mis en rime Françoise par 
Clement Marot, et Theodore de 
Beze, Amsterdam, weduwe Steven 
Swart, 1701 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XI.08566 
(2)

Dathenus 1702a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoysen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Amsterdam, Hendrick en de 
wed. van Dirck Boom, en Hendrick 
Schelten, 1702 / 4°

  ex.: Utrecht UB, ODV 758 (2) 
Dathenus 1705a 
  De CL psalmen des propheten 
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Davids met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, en tot 
gemack des sangers al de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt en 
gecorr. na de copie van Cornelis de 
Leeuw (...), Dordrecht, Johannes 
de Geer, in compagnie met de 
weduwe van Gysbert de Groot en 
Pieter van Ryschoten, 1705 / 8°

  ex.: Utrecht UB, 131 O 22 
Dathenus 1705b
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof- 
zangen: uyt den Francoyschen 
in Nederlandtschen dichte over-
geset door Petrum Dathenum. 
En tot gemack des sangers al 
de musijk-noten op een sleutel 
gestelt, en gecorrigeert na de 
copye van Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Jan van Hekeren, 
Antony Hasebroek, Nicolaes 
Burgers, Jan Appelaer, en hare 
compagnie, 1705 / 80 

  ex.: Leiden UB, 346 G 6
Dathenus 1705c26

  De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lof-
zangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: en tot 
gemack des sangers geheel op 
musijck-noten en eenen sleutel 
gestelt (...), Dordrecht, Hendrick 
en Jacob Keur (voor Jan Jacobsz 
Schipper, Amsterdam), z.j. [1705?] 
/ 120 

  ex.: Leiden UB, 1196 F 14

26.  De catalogus van Leiden UB dateert 1705. 
STCN kent ook exemplaren achter een Biblia 
uit 1668 en dateert daarom ook het psalmboek 
als 1668.

Dathenus 1706a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Dordrecht, Hendrick, Jacob 
en Pieter Keur / Amsterdam, wed. 
Gijsbert de Groot, 1706 / 120  

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OM 
63-580 (2)

Dathenus 1707a
  De CL psalmen des propheten 

Davids (...), Amsterdam,  J. van 
Hekeren, P. van Ryschoten en N. 
Burgers, 1707 / 180 

  ex.: Den Haag KB, KW 1769 H 27 
(2)

Dathenus 1710a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen; uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, Anthony 
Hasebroek, Abraham vander 
Putte, wed. G. de Groot, Bastiaan 
van Beaumond en Johannes van 
Heekeren, 1710 / 40 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.05294 
(2)

Dathenus 1710b27

  De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lof-
sangen, uyt den Francoysen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op een sleu-

27.  In één band met Biblia en Nieuwe 
Testament van Hasebroeck e.a. uit 1710.
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tel gestelt, volgens de correctie 
van Mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Anthoni Hasebroeck, 
wed. van Gysbert de Groot, Pieter 
van Ryschooten, en hare comp., 
z.j. [ca. 1710] / 120  

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: Band 
1 H 6 (3)

Dathenus 1711a 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-zangen: uyt den Françoyschen 
in Nederlantschen dichte over-
geset door Petrum Dathenum. 
En tot gemack des sangers al 
de musijck-noten op een sleutel 
gestelt, en gecorrigeert na de 
copye van Cornelis de Leeuw 
musicijn (...), Amsterdam, Anthoni 
Hasebroek, Abraham vander Putte, 
wed. Gysbert de Groot, Bastiaan 
van Beaumont en hare compagnie, 
1711 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XI.09192 
(2) 

Dathenus 1712a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Leiden, Cornelis Boutesteyn, 
Johannes Muller Johz. en Samuel 
Luchtmans, 1712 / 40 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.02166
Dathenus 1712b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 

sleutel gestelt, volgens de correctie 
van Mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Dordrecht, Jacob en Pieter Keur, 
1712 / 180 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09435 
(2)

Dathenus 1713a 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset door 
Petrum Dathenum, en tot gemack des 
sangers, de musijck-noten op eenen 
sleutel gestelt, na de correctie van 
Cornelis de Leeuw (...), Dordrecht, 
Johannes de Geer, 1713 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.07715 
(2)

Dathenus 1715a28 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Dordrecht, Jacob en Pieter Keur, 
z.j. [1715] / 120 

  ex.: Groningen UB, AG 5 (2)
Dathenus 1715b29

  De CL psalmen Davids, en 
eenige andere lofsangen, uyt den 
Françoyschen overgeset door 
Petrum Dathenum; op eenen 
sleutel gestelt door Cornelis de 
Leeuw (..), Amsterdam, z.n. [wed. 
Hendrik Schelte], 1715 / 40 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OM 
63-700 (2)

28.  Achter Biblia uit 1715. Groningen UB en 
STCN melden: [1714?].
29.  Achter Biblia van Hendrick Schelte, 
Amsterdam 1714.
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Dathenus 1716a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof- 
zangen: uyt den Franschen in 
Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers, de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt, na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, Abraham 
vander Putte, Anthony Hasebroek, 
Pieter van Rysschoten, Jan van 
Heekeren, Nicolaas Burgers, en 
hare compagnie, 1716 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09000
Dathenus 1717a 
  De CL. psalmen des koninglyken 

propheten Davids, en andere lof 
zangen, Uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum: (...) 
geheel op musijk nooten gesteld, 
van alle misstellingen gesuyvert, 
en gebragt op eenen sleutel, 
blyvende op deselve voysen: 
(...) door mr. Cornelis de Leeuw, 
musiçyn (...), Amsterdam, Jacobus 
Konynenberg, 1717 / 40 

  ex.: Groningen UB, KW A 1275
Dathenus 1718a30

  De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lof-
sangen (...), Amsterdam, Jan van 
Heekeren, Abraham Putte, Niclaes 
Burgers, z.j. [1718?] / 80 

  ex.: Groningen UB, Wijchers Wa 
1.2 (2)

Dathenus 1719a 
  De CL. psalmen des koninglijken 

propheten Davids, en andere 
lof-zangen, uyt den Francoyschen 

30.  Achter Nieuwe Testament, Amsterdam, 
Jan van Heekeren, Abraham Putte, Niclaes 
Burgers, 1718.

in Nederlandschen dichte overge-
set door Petrum Dathenum: (...) 
geheel by musijk nooten gesteld 
(...) door mr. Cornelis de Leeuw, 
musiçijn (...), Middelburg, Jan 
Drapper, Sacharias van Poelje, 
Jacobus Paulsen en haar compag-
nie, 1719 / 40 

  ex.: Middelburg ZB, 1016 E 8
Dathenus 1719b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-zangen, uyt den Franschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers, de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt, 
na de correctie van mr. Cornelis 
de Leeuw (...), Amsterdam, A. 
Hasebroeck, J. van Heekeren, B. 
van Beaumont, en compagnie, 
1719 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.07830 
(2)

Dathenus 1720a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt volgens de correctie van 
Cornelis de Leeuw (...), Dordrecht, 
Pieter Keur, 1720 / 80 

  ex.: Groningen UB, KW A 3789
Dathenus 1721a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoysen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis 
de Leeuw (...), Leiden, Samuel 
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Luchtmans, 1721 / 40 
  ex.: Utrecht UB, ODV 164 (2)
Dathenus 1721b 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof- 
zangen, uyt den Francoyschen 
in Nederlantschen dichte over-
geset, door Petrum Dathenum. 
En tot gemack des sangers, de 
musijck-noten op eenen sleutel 
gestelt, en na de correctste copy 
van C. de Leeuw, gecorrigeert 
(...), Amsterdam, Joannes van 
Heekeren, wed. van P. van 
Ryschooten, Antony Hasebroek, 
en haer compagnie, 1721 / 240 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09661
Dathenus 1721c
  De CL psalmen des prophe-

ten Davids (...), Amsterdam, 
Anthony Hasebroeck, Joannes van 
Heekeren, Isaac vander Putte, 1721 
/ 40 

  ex.: Den Haag KB, KW 1793 C 36
Dathenus 1722a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw (...), Dordrecht, Pieter 
Keur/ Amsterdam, erfgenamen 
van de wed. Gijsbert de Groot, en 
Anthony van Dam, 1722 / 40  

  ex.: Marburg UB, 26 Rara-Raum
Dathenus 1722b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 

sleutel gestelt, volgens de cor-
rectie van mr. Cornelis de Leeuw 
(...), Amsterdam, Bastiaan van 
Beaumont, Anthony Hasebroek, 
Hendrick Burgers, Isaac vander 
Putte, en compagnie, 1722 / 120 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 
97-93

Dathenus 1723a 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen; uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw. (...), Amsterdam, Jacobus 
Conynenberg en Isaac vander 
Putte, 1723 / 40 

  ex.: Groningen UB, AG-19 (3)
Dathenus 1723b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Dordrecht, Pieter Keur, 1723 / 120 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 
63-2128 (2)

Dathenus 1727a31

  De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lof-
sangen; uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 

31.  Achter Nieuwe Testament, z.j., met akte 
van consent uit 1727. STCN dateert tweede 
kwart achttiende eeuw.
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Dordrecht, Pieter en Jacob Keur, 
z.j. [na 1727] / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09339 
(2)

Dathenus 1727b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof- 
zangen: uyt den Franschen in 
Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers, de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt, na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, wed. van 
J. van Heekeren, I. vander Putte, 
Jan Spanseerder, Hendrik Burgers, 
en compagnie, 1727 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.08215 
(2) 

Dathenus 1730a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Hendrick Burgers, 
Jan Spanseerder, Cornelis Oterlyk, 
Philippus Losel, en compagnie, 
1730 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.07488
Dathenus 1730b32

  De CL. psalmen des koninglijken 
propheten Davids, en andere lof- 
zangen, uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 

32.  De beschrijving van Den Haag KB dateert 
ca. 1730-1740 en meldt ook dat de eerste 
druk van deze editie in 1650 is verschenen. 
Mogelijk is dat de reden dat op het titelblad 
met de hand het jaar 1650 is bijgeschreven. 
STCN dateert eveneens het vierde decennium 
van de achttiende eeuw. 

door Petrum Dathenum (...), 
geheel op musijk nooten gesteld, 
van alle misstellingen gesuyvert, 
en gebragt op eenen sleutel 
blijvende op deselve voysen: met 
een korte onderwysinge, om door 
dese eene sleutel seer kort en 
veel lichter de wysen te konnen 
leeren. Door mr. Cornelis de 
Leeuw, musiçyn (...), Middelburg, 
J. le Roy, W. Eling, Z. van Poelje, 
J. Pauwelsen, H. van Hoekke, W. 
de Klerk, L. Bakker, G. Clement, 
de weduwen J. van Poelje en A. 
Rubert, en te Vlissingen P. de 
Paainaar, z.j. [ca. 1730-1740] / 40 

  ex.: Den Haag KB, KW 2205 A 7
Dathenus 1730c33

  De CL psalmen des propheten 
Davids met eenige andere lof-
sangen, uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correc-
tie van Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, erve weduwe Gysbert 
de Groot, z.j. [ca. 1730] / 120 

  ex.: Utrecht UB, Gunning 37 D 7 
(2)

Dathenus 1731a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt volgensde correc-
tie van mr. Cornelis de Leeuw 
(...), Dordrecht, Pieter en Jacob 

33.  De catalogus van Utrecht UB dateert 
ca. 1730. STCN: eerste helft 18e eeuw. Het 
psalmboek is gebonden achter een Orde der 
Texten (...), z.j., met approbatie uit 1753.
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Keur, 1731 / 180 
  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09347 

(2) 
Dathenus 1731b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Dordrecht, Pieter en Jacob 
Keur, 1731 / 40 

  ex.: Den Haag KB, KW 2210 B 16
Dathenus 1731c
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-zangen: uyt den Franschen in 
Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers, de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt, na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, I. vander 
Putte, weduwe J. van Heekeren, J. 
Spanseerder e.a., 1731 / 120  

  ex.: Den Haag KB, KW 1756 D 127 
(2)

Dathenus 1732a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, volgens de correctie van 
Cornelis de Leeuw (...), Dordrecht, 
Pieter en Jacob Keur, 1732 / 120 

  ex.: Utrecht UB, THO: RIJS 099-
127

Dathenus 1732b  
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-zangen: uyt den Franschen in 

Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum, en tot 
gemack des sangers, de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt, 
na de correctie van mr. Cornelis 
de Leeuw (...), Amsterdam, H. 
Burgers, P. Verschueren, C. 
Oterlyk, Ph. Losel en compagnie, 
1732 / 120 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 
76-428 (2)

Dathenus 1732c
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen; uyt den Francoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, I. vander 
Putte, wed. van J. van Heekeren, 
H. Burgers, P. Verschueren, 
C. Oterlyk, Ph. Losel, en J. 
Spanseerder, 1732 / 40 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.02267 
(2) 

Dathenus 1733a
  De CL psalmen des propheten 

Davids met eenige andere lof- 
zangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, en tot 
gemack des sangers, de musijck-
noten op eenen sleutel gestelt na 
de correctie van Cornelis de Leeuw 
(...), Amsterdam, Cornelis Oterlyk, 
Isaak vander Putte, Hendrik 
Burgers, en compagnie, 1733 / 120 

  ex.: Utrecht UB, EAG 616 
Dathenus 1733b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en andere lofzangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlandtschen dichte over-
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geset door Petrum Dathenum; 
als mede de argumenten ofte 
inhoud voor elken psalm, ende 
op de kant den text der psalmen. 
Geheel op musijck-nooten gestelt, 
door mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Isaak vander Putte, 
1733 / 40 

  ex.: Leerdam GBS 
Dathenus 1736a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt volgens de correc-
tie van Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Cornelis Oterlyk, 
Pieter Verschueren, Gerrit 
Bouman, en compagnie, 1736 / 80 

  ex.: Utrecht UB, THO: WRT 4-143 
(2)

Dathenus 1737a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoysen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Leiden, Samuel Luchtmans, 
1737 / 40 

  ex.: Leiden UB, OTM: OG 59-7 (2)
Dathenus 1737b34

  De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lofs-
angen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 

34.  Achter een Nieuwe Testament van Jacob 
en Hendrick Keur, Dordrecht, z.j., met akte 
van authorisatie uit 1737. De catalogus van 
Amsterdam UBA dateert ca. 1737. STCN: 
achttiende eeuw.

door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Dordrecht, Jacob en Hendrick 
Keur, z.j. [ca. 1737] / 120 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 
62-5553 (2)

Dathenus 1738a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Dordrecht, Jacob en Hendrick 
Keur, 1738 / 40 

  ex.: Leiden UB, 1199 B 32
Dathenus 1738b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-zangen: uyt den Francoyschen 
in Nederlantschen dichte over-
geset, door Petrum Dathenum. 
En tot gemack des sangers, de 
musijck noten op eenen sleutel 
gestelt, na de correctie van 
mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Hendrik Burgers, 
Isaak vander Putte, Cornelis 
Oterlyk, Pieter Verschuere, en 
hare compagnie, 1738 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09298 (2) 
Dathenus 1739a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleutel 
gestelt volgens de correctie van mr. 
Cornelis de Leeuw (...), Amsterdam, 
H. Burgers, I. vander Putte, C. 
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Oterlyk, P. Verschueren, weduwe G. 
Bouman, Ph. Losel, 1739 / 120 

  ex.: Den Haag KB, 143 G 3 (3)
Dathenus 1739b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoischen in 
Nederlandtschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gesteld, door Cornelis de Leeuw 
(...), Dordrecht, Jacob en Hendrick 
Keur, 1739 / 40 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OG 
68-3 (2)

Dathenus 1739c 
  De CL psalmen Davids, en eenige  

andere lofsangen: uyt den 
Françoyschen in Nederlanttschen 
dichte overgeset door Petrum 
Dathenum; en tot gemack des san-
gers op eenen sleutel gestelt door, 
Cornelis de Leeuw (...), Dordrecht, 
Jacob en Hendrick Keur, 1739 / 120 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 
62-4367 (3)

Dathenus 1740a35 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen; uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Amsterdam, H. Burgers, I. 
vander Putte, C. Oterlyk, Ph. 
Losel, P. Verschueren, wed. G. 
Bouman, z.j. [1740?] / 40 

  ex.: Groningen UB, uklu SOGK 11 
(2)

35.  Groningen UB dateert 1740? Onderdeel 
van Biblia zonder titelblad; het Nieuwe 
Testament vermeldt: Amsterdam, H. Burgers 
e.a., z.j.

Dathenus 1740b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers de music-noo-
ten op eenen sleutel gestelt, en 
gecorrigeert na de correctste copy 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Isaak vander Putte, 
1740 / 80 

  ex.: Amsterdam UB VU, XZ.00220 
(2) 

Dathenus 1740c 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Dordrecht, Jacob en Hendrick 
Keur, 1740 / 180 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 
06-1466 (3)

Dathenus 1740d36 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere 
lof-zangen: uyt den Françoyschen 
in Nederlandtschen dichte over-
geset, door Petrum Dathenum; 
en tot gemak des sangers, de 
musiek-noten op eenen sleutel 
gestelt, na de correctie van mr. 
Cornelis de Leeuw (...), Utrecht, 
Willem Kroon, Pieter Muntendam, 
Johannes Evelt en Steven 
Neaulme, z.j. [ca. 1740] / 80 

36.  Amsterdam UBA dateert ca. 1740. 
Onderdeel van Biblia, Utrecht, compagnie 
boekverkopers, 1741, waarin een Nieuwe 
Testament, Utrecht, Kroon, Muntendam e.a., 
1740. 
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  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OK 
62-6043 (2)

Dathenus 1741a
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Hendrik Burgers, Isaak 
vander Putte, Cornelis Oterlyk, 
Pieter Verschueren, weduwe G. 
Bouman, Ph. Losel, 1741 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XN.06435
Dathenus 1743a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen, uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gesteld door Cornelis de Leeuw 
(...), Dordrecht, Jacob en Hendrick 
Keur, 1743 / 120 

  ex.: Leiden UB, 1196 E 8
Dathenus 1744a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen 
in Nederlantschen dichte over-
geset door Petrum Dathenum; 
en (...) op eenen sleutel gestelt 
door Cornelius de Leeuw (...), 
Amsterdam, Antoni en Adrianus 
Schoonenburg en Jan Roman de 
Jonge, 1744 / 80 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.07172 
(2)

Dathenus 1745a37 
  De CL psalmen des propheten 

37.  Onderdeel van Biblia, Amsterdam, H. 
Burgers e.a., 1745.

Davids, met eenige andere lof-
sangen, uyt den Françoisen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; op eenen 
sleutel gestelt door Cornelis 
de Leeuw (...), Amsterdam, H. 
Burgers e.a., z.j. [1745] / 40 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: OG 
63-6306

Dathenus 1746a
  De honderd en vyftig psalmen 

des propheten Davids en eenige 
andere lofsangen: uyt den 
Françoisen in Nederlandschen 
dichte overgeset door Petrus 
Dathenus, en tot gemack des san-
gers op eenen sleutel gestelt door 
Cornelis de Leeuw (...), Utrecht, 
Pieter Muntendam, z.j. [ca. 1746] / 
4°

  ex.: Utrecht UB, 106 H 1 (2)
Dathenus 1746b 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, en andere lofzangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum als mede 
de argumenten ofte inhoud voor 
elken psalm, ende op de kant 
den text der psalmen. Geheel op 
muzyk-nooten gesteld, van alle 
fauten gesuyvert, en gebragt 
op eenen sleutel, blyvende op 
dezelve voysen: met een korte 
onderwyzinge, om door dese 
eene sleutel seer kort en veel 
lichter de wyzen te konnen leren. 
Door mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Isaak vander Putte, 
1746 / 40 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.02151
Dathenus 1746c 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
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sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw (...), Leeuwarden, Abraham 
Ferwerda, 1746 / 80 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.08319
Dathenus 1747a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correc-
tie van mr. Cornelis de Leeuw. 
(...), Amsterdam, H. Burgers, 
C. Oterlyk, Ph. Losel, wed. P. 
Verschueren, H. Brandt, Jannetje 
Spanseerder, 1747 / 120 

  ex.: Middelburg ZB, 1090 D 2
Dathenus 1747b 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Dordrecht, Jacob en Hendrick 
Keur, 1747 / 120 

  ex.: Den Haag KB, KW 1759 D 25 (2)
Dathenus 1748a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Dordrecht, Jacob en Hendrick 
Keur, 1748 / 120 

  ex.: Haarlem SB, 130 B 47

Dathenus 1749a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt door Cornelis 
de Leeuw (...), Amsterdam, H. 
Burgers, C. Oterlyk, Ph. Losel, H. 
Brandt, D. onder De Linden, O. 
van Grafhorst, 1749 / 12°

  ex.: Utrecht UB, EAG 617 (2)
Dathenus 1749b
  De honderd vyftig psalmen 

van den propheet David; met 
enige andere lofzangen. Uit den 
Franschen in Nederlandschen 
dichte overgezet, door Petrus 
Dathenus; en tot gemak der zan-
gers op enen sleutel gestelt, door 
Cornelis de Leeuw (...), Gorinchem, 
Nicolaas Goetzee, 1749 / 40 

  ex.: Den Haag KB, KW 1795 D 25 
(2)

Dathenus 1749c 
  De CL. psalmen Davids, uyt den 

Francoyschen in Nederlandschen 
digte overgeset door Petrum 
Dathenum. (...) Alle de voysen der 
psalmen zijn op een sleutel gestelt, 
Amsterdam, door ordre van d’Ed. 
Ed. Heeren bewindhebberen der 
Oost-Indische Compagnie by 
Adriaan Wor en de erve G. onder 
de Linden, 1749 / 160 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: Band 
2 D 1

Dathenus 1750a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum en tot 
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gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), Leiden, Samuel Luchtmans, 
1750 / 40 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.02199
Dathenus 1750b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers, de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt: na 
de correctie van mr. Cornelis de 
Leeuw (...), Dordrecht, Hendrik 
Walpot, 1750 / 120  

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09383 
(2)

Dathenus 1750c 
  De CL psalmen des propheten 

Davids met eenige andere lof- 
zangen, uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, en tot 
gemack des sangers musijcknoten 
op eenen sleutel gestelt, na de 
correctie van Cornelis de Leeuw 
(...), Amsterdam, Ph. Losel, H. 
Brandt, D. onder te Linden, O. van 
Grafhorst, A. Oterlyk, 1750 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.05530 
(2) 

Dathenus 1752a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids en eenige andere lof-
sangen, uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum, en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt door Cornelis de Leeuw 
(...), Amsterdam, Ph. Losel, H. 
Brandt, D. onder de Linden, O. van 
Grafhorst, A. Oterlyk, 1752 / 120

  ex.: Utrecht UB: EAG 149 

Dathenus 1753a
  Davids psalmen en alle de 

lof-zangen, uyt den Francoischen 
in Nederduytschen dichtmaat 
overgezet, door P. Dathenum. 
Geheel op musyk-nooten met de 
IIII. stemmen als tenor, bassus, 
altus en discant. Alle op de C. 
sleutel gesteld. Nooyt voor deezen 
zo gedrukt, Haarlem, Izaak en Joh. 
Enschedé, 1753 / 80

   ex.: Haarlem SB, 131 B 24
Dathenus 1753b 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoischen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt door Cornelis de Leeuw 
(...), Amsterdam, Jan Roman en 
Jan Meerlaan, 1753 / 180 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.07083 
(2) 

Dathenus 1753c 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
zangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlandschen dichte overgezet 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemak des zangers de musyk-noo-
ten op eenen sleutel gestelt, en 
gecorrigeert na de correcste copy 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Vieroot, Tirion, 
Loveringh, Borstius en van Eyl, 
1753 / 80 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: O 
87-9 (2)
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Dathenus 1754a38

  De CL psalmen des propheten 
Davids, met eenige andere lof-
sangen; uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemak des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, Ph. Losel, 
H. Brandt, D. onder de Linden, O. 
van Grafhorst, A. Oterlyk, z.j. [ca. 
1754] / 40 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.05050 
(2)

Dathenus 1755a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof- 
sangen: uyt den Francoysen in 
Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack des sangers, de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt, 
door Cornelis de Leeuw (...), 
Dordrecht, Hendrik en Adriaan 
Walpot, 1755 / 120 

  ex.: Groningen UB, Wijchers Wb 
3.2.1 620 (2)

Dathenus 1757a 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof- 
zangen: uyt den Francoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrus Dathenus; en tot 
gemack des sangers, de musijck- 
noten op eenen sleutel gestelt, 
na de correctie van Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, Ph. Losel, 
H. Brandt, D. onder de Linden, 
O. van Grafhorst, G. de Groot, P. 
Schouten, en compagnie, 1757 / 
120

38.  Amsterdam UB VU dateert ca. 1754, 
STCN ca. 1750. Gebonden achter Biblia, 
Amsterdam, Ph. Losel e.a., 1754.

   ex.: Groningen UB, Wijchers Wb 
3.2.1 622

Dathenus 1757b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen. uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. Ende tot 
gemack des sangers op eenen sleu-
tel gestelt, door Cornelis de Leeuw 
(...), ’s Gravenhage, Cornelis 
Boucquet, Ottho en Pieter van 
Thol / Middelburg, Leenderd en 
Johan Bakker, z.j. [1757] / 40   

  ex.: Haarlem Museum Enschedé, 
BK 7 E 2

Dathenus 1758a
  De CL psalmen des propheten 

Davids (...): uyt den Francoyschen 
in Nederlantschen dichte overge-
set, door Petrum Dathenum; en 
tot gemack des sangers, de  
musijck-noten op eenen 
sleutel gestelt, na de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw 
(...), Amsterdam, P. Losel, H. 
Brandt, D. onder de Linden, O. 
van Grafhorst, G. de Groot, P. 
Schouten en compaguie, 1758 / 
120 

  ex.: Den Haag KB, KW 1003 J 6 (2)
Dathenus 1759a39 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, J. Ratelband en J. 

39.  Onderdeel van Biblia, z.n., z.pl. 1759, 
waarin een Nieuwe Testament, J. Ratelband en 
J. Bouwer, z.j.
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Bouwer, z.j. [1759?] / 120 
  ex.: Haarlem NBG, 

34”1759”-Stat(Rate)
Dathenus 1759b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, J. Ratelband en J. 
Bouwer, 1759 / 180 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09734
Dathenus 1760a
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, en andere lofzangen: 
uyt den Francoyschen in 
Nederlandschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum (...); 
geheel op muzyk-nooten gesteld, 
van alle fauten gesuyvert (...) 
door mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Abraham vander 
Putte, 1760 / 40  

  ex.: Middelburg ZB, 1018 A 17
Dathenus 1761a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en (...) op 
eenen sleutel gestelt, volgens de 
correctie van mr. Cornelis de Leeuw 
(...), Amsterdam, Ph. Losel, H. 
Brandt, D. onder de Linden, O. van 
Grafhorst, G. de Groot, P. Schouten, 
en compagnie, 1761 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09183 
(2)

Dathenus 1762a
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-

sangen, uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt door Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, Ph. Losel, 
H. Brandt, D. onder de Linden, 
O. van Grafhorst, G. de Groot, P. 
Schouten en comp., 1762 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.06122 
(3) 

Dathenus 1765a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack der sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Ph. Losel, H. Brandt, 
D. onder de Linden, G. de Groot, 
P. Schouten, weduwe O. van 
Grafhorst, in compagnie, 1765 / 
120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09474
Dathenus 1767a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, en eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, Ph. Losel, 
H. Brandt, D. onder de linden, G. de 
Groot, P. Schouten, weduwe O. van 
Grafhorst, en comp., 1767 / 120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.06160 
(2)

Dathenus 1767b
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoyschen in 
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Nederlantschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemack des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, Ph. Losel, 
H. Brandt, D. onder de Linden, G. 
de Groot, P. Schouten, weduwe O. 
van Grafhorst, en compagnie, 1767 
/ 120 

  ex.: Amsterdam UBA, OTM: O 
60-263 (2)

Dathenus 1768a 
  De CL psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen; uyt den Françoyschen in 
Nederlandtschen dichte overgeset 
door Petrum Dathenum; en tot 
gemak des sangers op eenen 
sleutel gestelt, door Cornelis de 
Leeuw (...), Amsterdam, Ph. Losel, 
H. Brandt, D. onder de Linden, G. 

de Groot, P. Schouten, weduwe O. 
van Grafhorst, en compagnie, 1768 
/ 40 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.05352 
(2) 

Dathenus 1768b 
  De CL. psalmen des propheten 

Davids, met eenige andere lof-
sangen: uyt den Françoischen in 
Nederlantschen dichte overgeset, 
door Petrum Dathenum. En tot 
gemack der sangers op eenen 
sleutel gestelt, volgens de correctie 
van mr. Cornelis de Leeuw (...), 
Amsterdam, Ph. Losel, H. Brandt, 
D. onder de Linden, G. de Groot, 
P. Schouten, weduwe O. van 
Grafhorst, en compagnie, 1768 / 
120 

  ex.: Amsterdam UB VU, XP.09647 
(2)
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II. Geraadpleegde bronnen en literatuur

A. Bronnen

A.1 Archivalia (chronologisch) 

Handelingen 1773
  Handelingen der vergaderinge 

tot het verkiezen van eene 
nieuwe psalmberijminge volgens 
staatsbesluit van Hunne Hoog 
Mog: de Heeren Staaten Generaal 
saamgekomen in ’s Gravenhaage, 
in Louwmaand van het Jaar 1773, 
manuscript, Utrecht HUA, Oud 
Synodaal Archief, inv.nr. 221. 

Autograaf 1773 
  Het boek der psalmen, nevens de 

gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik; door 
last van de Hoog Mogende Heeren 
Staaten Generaal der Vereenigde 
Nederlanden, uit drie berijmingen, 
in den jaare 1773, gekooren, met 
de noodige daar in gemaakte ver-
anderingen, manuscript, Utrecht 
HUA, Oud Synodaal Archief, inv.
nr. 222.

Verbaal 1773 
  Verbaal van het gebesoigneerde 

ter gelegenheid van de verbe-
tering der rijm-psalmen inge-
volge Hunner Hoog Mogende 
Resolutien van den 6 mey en 9 
december 1772, gehouden by ons 
Willem Baron van Lynden tot 
Hemmen, gedeputeerde ter verga-
dering van hunne Ho.Mo. wegens 
de provincie van Gelderland en 
mr. Thomas Hoog, raadsheer in 
den Hoogen Raad van Holland, 
Zeeland en Vriesland, beginnende 
12 januarij en eindigende 2 july 
1773, manuscript, Den Haag KB, 
KW 129 A 20.

Archief Hinlopen 
  Archief Jacobus Hinlopen (1723-

1803), handschriftencollectie, 
Utrecht UB, inv.nr. 1065.

A.2 Edities Staatsberijming 1773 (chronologisch) 

Staatsberijming 1773a
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik; door 
last van de Hoog Mogende Heeren 
Staaten Generaal der Vereenigde 
Nederlanden, uit drie berijmingen, 
in den jaare 1773, gekooren, met 
de noodige daar in gemaakte 
veranderingen, z.pl., z.n., z.j, 
[1773], teksteditie, eerste officiële 
gedrukte editie, Utrecht HUA, 
Oud Synodaal Archief, inv.nr. 223.

Staatsberijming 1773b
Het boek der psalmen, nevens 
de gezangen bij de Hervormde 
Kerk van Nederland in gebruik 
(...), ’s-Gravenhage, Hendrik 
Christoffel Gutteling, 1773.

Staatsberijming 1773c
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...). 
Eerste volledige openbaere uit-
gaeve, Leiden, C. van Hoogeveen 
jr., 1773, teksteditie.
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Staatsberijming 1773d 
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...), 
Amsterdam, H. Brandt e.a., 1773.

Staatsberijming 1773e 
Het boek der psalmen, nevens 
de gezangen bij de Hervormde 
Kerk van Nederland in gebruik 
(...), Amsterdam, erven weduwe J. 
Ratelband en J. Bouwer, 1773.

Staatsberijming 1774a
Het boek der psalmen. Nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...), 
Amsterdam, Nicolaas Byl, 1774.

Staatsberijming 1774b 
Het boek der psalmen, nevens 
de gezangen bij de Hervormde 
Kerk van Nederland in gebruik 
(...), Amsterdam, erven weduwe J. 
Ratelband en J. Bouwer, 1774.

Staatsberijming 1774c
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...), 
’s-Gravenhage, Pieter van Thol, 
1774.

Staatsberijming 1775a
Het boek der psalmen, nevens 
de gezangen bij de Hervormde 
Kerk van Nederland in gebruik 
(...). En dezelve psalmen en 
gezangen zo als die door de 
autheuren Johannes Eusebius 
Voet, door ’t kunstgenootschap, 
onder de zinspreuk: Laus Deo, 
Salus Populo, en Hendrik Ghyzen 
zyn vervaardigd en uitgegeeven, 
tegen over elkander gesteld, om de 
daar in gemaakte veranderingen 
met een opslag te kunnen zien, 
Amsterdam, Hendrik Tiedeman, 
1775, teksteditie.

Staatsberijming 1775b
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...), 
Haarlem, Johannes Enschede en 
Zoonen, 1775.

Staatsberijming 1776a
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...), 
Amsterdam, weduwe Loveringh 
en Allart, 1776.

Staatsberijming 1776b
Het boek der psalmen, nevens 
de gezangen bij de Hervormde 
Kerk van Nederland in gebruik 
(...), Amsterdam, erven weduwe J. 
Ratelband en J. Bouwer, 1776.

Staatsberijming 1777a
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...), 
Haarlem, Johannes Enschede en 
Zoonen, 1777.

Staatsberijming 1792a
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...), 
Amsterdam, H. Brandt e.a. en 
compagnie, 1792.

Staatsberijming 1799a
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...), 
Amsterdam, Johannes Allart, 1799.

Staatsberijming 1827a
Het boek der psalmen, nevens 
de gezangen bij de Hervormde 
Kerk van Nederland in gebruik 
(...)., Amsterdam/Haarlem, 
Nederlandsche Bijbel-Compagnie, 
1827.

Staatsberijming 1851a
Het boek der psalmen, nevens 
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de gezangen bij de Hervormde 
Kerk van Nederland in gebruik 
(...). Ingerigt overeenkomstig de 
thans meest gebruikelijke taal en 

spelling, Amsterdam/Haarlem, 
Nederlandsche Bijbel-Compagnie, 
1851.

A.3 Overige psalm- en liedboeken (chronologisch) 

Aulcuns pseaulmes 1539
Aulcuns pseaulmes et cantiques 
mys en chant, Straatsburg 1539. 
Facsimile met inleiding door Jan R. 
Luth, Brasschaat 2003.

Souterliedekens 1540
Souter liedekens. Ghemaect ter 
eeren Gods, op alle die psalmen 
van David: tot stichtinghe, ende 
een gheestelijcke vermakinghe 
van allen Christen menschen, 
Antwerpen, Symon Cock, 1540.

La forme 1542
La forme des prieres et chantz 
ecclesiastiques (...), z.pl. [Genève], 
z.n. [Jean Girard], 1542. Facsimile 
met toelichting door Pierre 
Pidoux, Kassel 1959.

Geystliche Lieder Babst 1545
Geystliche Lieder. Mit einer newen 
vorrhede, D. Mart. Luth. Gedruckt 
zu Leipzig durch Valentin Babst in 
der Ritterstrassen 1545. Facsimile 
met inleiding door Konrad Ameln, 
Kassel 1929. 

Bonner Gesangbuch 1550 
Gesangbüchlein Geistlicher 
Psalmen, hymnen, leider vn 
gebet, Durch etliche Diener der 
Kirchen zu Bonn, fleissig zusamen 
getragen (...), z.pl., z.n., 1550. 
Facsimile met inleiding door Ernst 
Klusen, Quellen und Studien 
zur Volkskunde, band 6, Kamp-
Lintfort 1965.

Pseaumes octantetrois 1551 
Pseaumes octantetrois de David, 

mis en rime Françoise par 
Clément Marot et Théodore de 
Bèze, Jean Crespin, Genève 1551. 
Facsimile met inleiding door 
Francis A. Johns, New Brunswick 
1973.

Geistlike leder Wesel 1554 
Geistlike Leder und Gesenge van 
framen Christen gemaket, wel-
ckere nicht ym Wittenbergesche 
Sangbökelin stan, Wesel, Derick 
van der Straten, 1554. 

25 Psalmen Utenhove 1557 
25. Psalmen end andere ge -
sanghen diemen in de Duydtsche 
ghemeynte te Londen, was ghe-
bruyckende, Emden, Gillis van der 
Erven, 1557. Facsimile, in: De 25, 
26 en 11 Psalmen Utenhove.

26 Psalmen Utenhove 1558 
26. Psalmen ende ander ghe-
sanghen, diemen in de Duydtsche 
ghemeynte te Londen, was ghe-
bruyckende, Emden, Gillis van der 
Erven, 1558. Facsimile, in: De 25, 
26 en 11 Psalmen Utenhove.

De 25, 26 en 11 psalmen Utenhove
De 25, 26 en 11 andere psalmen 
door Jan Utenhove. Facsimile met 
inleiding door Jan Luth, Brasschaat 
z.j. [2001].

Hondert psalmen Utenhove 1561 
Hondert psalmen Davids mits-
gaders het ghesangk Marie, 
t’ghesangk Zacharie, t’ghesangk 
Simeons (...) door Jan Utenhove, 
Londen, Jan Daye, 1561.
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Les pseaumes 1562 
Les pseaumes mis en rime Francoise 
par Clement Marot, & Theodore 
de Beze, z.pl. [Genève], Michel 
Blanchier voor Antoine Vincent, 
1562. Facsimile met inleiding door 
Pierre Pidoux, Genève 1986.

Hantboecxken 1565 
Een hantboecxken, inhoudende 
den heelen Psalter des H. prop-
heete David (...), z.pl. [Frankfurt?], 
z.n. [Hans de Braeker], z.j. [1565]. 

Psalmen De Heere 1565 
Psalmen Davids, Na d’Ebreeu-
sche waerheyt, en d’alderbeste 
exemplairen, oft translatien, lie-
dekins-wijs in dichte ghestelt: op 
de voysen en mate, van Clement 
Marots psalmen, autheur L. D. H., 
Gent, Ghileyn Manilius, 1565.

Psalmen Davids Dathenus 1566
De Psalmen Davids door Petrus 
Dathenus. Met Catechismus, 
Formulieren en Gebeden. Facsimile 
van de uitgave Heidelberg 1566. 
Met inleidingen door drs. J.N. IJkel 
en dr. W. van ’t Spijker, Houten 
1992.
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in gebruik bij de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (in Hersteld 
Verband), z.pl. [’s-Gravenhage] z.j. 
[1933].

Eenige Gezangen GKN 1933
Eenige Gezangen van de 

Gereformeerde Kerken in 
Nederland, gehandhaafd en 
vastgesteld door de Generale 
Synode van Middelburg in 1933, 
Amsterdam/Haarlem z.j. [1933].

Geestelijke Liederen 1935 
Geestelijke Liederen uit den schat 
van de kerk der eeuwen, Nijkerk 
z.j. [1935].

Psalmen en gezangen 1938 
Psalmen en gezangen voor 
den eredienst der Nederlandse 
Hervormde Kerk (...), Amsterdam 
1938.

Psalmen en Lofzangen Romeins 
Brevier 1948

Th. Stallaert (red.), Het Boek der 
Psalmen. Met de Lofzangen van 
het Romeins Brevier, Haarlem/
Antwerpen 1948.

Geestelijke Liederen 1949/1952 
Geestelijke Liederen uit den schat 
van de kerk der eeuwen. Tweede 
uitgave, ’s-Gravenhage 1949 (deel 
I) en 1952 (deel II).

Liederenbundel CJMV 1952 
Liederenbundel van het Christelijk 
Jonge Mannen Verbond, tiende 
druk, Amsterdam z.j. [1952].

Gezangboek ELK 1955 
Gezangboek der Evangelisch-
Lutherse Kerk, Amsterdam 1955.

Vrolijk zingen wij 1956 
Vrolijk zingen wij. Liederenbundel 
ten dienste van het meisjesver-
bond C.J.V.F. / Chr. Jonge-Mannen 
Verbond, zesde druk, Utrecht 1956.

Geestelijke Liederen Uittreksel 1962 
Geestelijke Liederen uit den 
schat van de kerk der eeuwen. 
Uittreksel, ’s-Gravenhage 1962.

102 Gezangen 1964 
102 Gezangen. Proefbundel, 
’s-Gravenhage z.j. [1964].
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Honderdnegentien gezangen 1965 
Honderdnegentien gezangen in 
gebruik bij de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, z.pl. z.j. [ca. 
1965].

Gezangboek Evangelische 
Broedergemeente 1968 

Gezangboek van de Evangelische 
Broedergemeente in Nederland, 
’s-Gravenhage z.j. [1968].

Liedboek voor de kerken 1973 
Liedboek voor de kerken. Psalmen 
en Gezangen voor de Eredienst in 
kerk en huis aangeboden door de 
Interkerkelijke Stichting voor het 
Kerklied, ’s-Gravenhage 1973.

Proeve Gereformeerd Kerkboek 1976
Gereformeerd Kerkboek, proeve, 
uitgegeven in opdracht van 
deputaten van de generale synode 
van De Gereformeerde Kerken 
in Nederland te Kampen, 1975, 
Enschede 1976.

Boek der Psalmen 1977 
Het Boek der Psalmen nevens 
Enige Gezangen (...), Leerdam z.j. 
[1977-heden].

Gereformeerd Kerkboek 1986
Gereformeerd Kerkboek, Haarlem 
1986.

Gezangenbundel NGK 1994 
Gezangenbundel. Aanvullende 
gezangenbundel voor gebruik in 
de Nederlands Gereformeerde 
Kerken, Amsterdam 1994.

Schriftberijmingen 1997
Schriftberijmingen. Bundel 
berijmde Schriftgedeelten voor 

de Christelijke Gereformeerde 
Kerken, Amsterdam 1997.

Uit Sions zalen 2000 
Uit Sions zalen. Een bundel 
geestelijke liederen, derde druk, 
Veenendaal 2000.

Zangbundel De Heer 2004
Zangbundel ten dienste van huis-
gezin en samenkomsten (...) oor-
spronkelijk verzameld door Joh. de 
Heer, 31e druk, Hillegom 2004.

Gereformeerd Kerkboek 2006
Gereformeerd Kerkboek, 
Heerenveen 2006.

Bijbel-Psalmen HSV 2011 
Bijbel-Psalmen. Herziene 
Statenvertaling, Heerenveen 2011.

Jong geleerd 2012 
Jong geleerd... Liederen uit de 
christelijke traditie, Amersfoort 
z.j. [2012].

Liedboek 2013 
Liedboek. Zingen en bidden in 
huis en kerk, Zoetermeer 2013.

Tot Zijn eer 2013 
Tot Zijn eer. Liedbundel, Houten 
2013.

Op Toonhoogte 2015 
Op Toonhoogte. Liederenbundel 
HGJB, Zoetermeer 2015.

Weerklank 2016
Weerklank. Instemmen met 
het Woord in Psalm en Lied, 
Zoetermeer 2016.

Gereformeerd Kerkboek 2017 
Gereformeerd Kerkboek, 
Heerenveen 2017.

A.4.1 Koraal- en muziekboeken tot 1800 (chronologisch) 

Vallet Regia Pietas 1620 
Nicolaes Vallet, Regia Pietas = 
Pieté Royalle = 150 Psalms for 

lute and voice ad lib [Amsterdam 
1620]. The Complete Works of 
Nicolaes Vallet, deel 2. Bezorgd en 
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ingeleid door Louis Peter Grijp, 
Utrecht 1986.

Basuin-klank Sonnema 1662  
Basuin-klank, vervatende eenige 
uitgelesen psalmen Davids, lof- en 
feestgesangen, en geestelike lie-
dekens, tot dienst van de christen-
heid in Nederlandsche rijm gestelt 
door T. Sonnema, Amsterdam, 
Paulus Matthysz., 1662.

Psalmen Davids Backer 1677  
De CL psalmen Davids, en de 
lof-zangen, op twee stemmen 
gestelt, met bovenzangh en bas, 
door J.J. Backer, organist tot 
Amsterdam, Amsterdam, Paulus 
Matthysz., 1677.

Psalmen Davids FF 1716/1725 
De eerste versen der CL psalmen 
Davids. Met eenige anderen 
lof-zangen in Nederlandsche 
digtmaat gesteldt door Petrum 
Dathenum. Gecomponeert 
door FF, Amsterdam, Hartman 
Korteling, 1716/1725.

Davids harpzangen Halma Riehman 
1717  

Davids harpzangen, of de CL. 
psalmen van den koningklyken 
profeet David, en andere heilige 
mannen. Nevens de gewoone lof-
zangen in de gereformeerde ker-
ken gebruikelyk. (...) door François 
Halma. (...) Hier is, over ’t geheele 
werk, bygevoegt een bas, of 
grondstem, nooit dierwyze gezien, 
of gedrukt; naar de stellingen en 
gronden der beroemste zangkon-
stenaaren dezes tydts, door Jacob 
Riehman, muzikant aan ’t hof van 
Haare Hoogheit, mevrouwe de 
Prinsesse van Oranje en Nassau 
(...), Leeuwarden, François Halma, 
1717.

Clavecimbal en orgelboek Van 
Blankenburg 1729

Clavecimbal en orgelboek der 
gereformeerde psalmen en 
kerkzangen, door Quirinus van 
Blankenburg, manuscript, (1729?). 
Facsimile-uitgave Erve Muziek, 
Gorssel, 2013.

Psalmen Davids Witvogel 1731  
De zangwysen van de CL. psal-
men Davids, met eenige andere 
lofzangen zoo als deselve in 
de Gereformeerde Kerke alom 
gebruykt en gesongen worden, 
in ’t ligt gegeven en met een 
basso continuo vermeerdert door 
Gerhard Fredrik Witvogel, orga-
nist in de lutherse Nieuwe Kerk 
tot Amsterdam, z.pl. [Amsterdam], 
z.n. [voor G.F. Witvogel], z.j. 
[1731].

Clavicimbel- en orgelboek Van 
Blankenburg 1732  

Clavicimbel- en orgelboek der 
gereformeerde psalmen en kerk-
zangen, Met de zelfde noten die 
de gemeinte zingt tot vloeijende 
maatzangen gemaakt (...) door 
Quirinus van Blankenburg, 
’s-Gravenhage, Laurens Berkoske, 
1732.

Clavecimbel en orgel-boek Van 
Blankenburg 1745 

Clavecimbel en orgel-boek der 
gereformeerde psalmen en kerk-
zangen, Met dezelfde noten die 
de gemeinte zingt, tot vloeyende 
maatzangen gemaakt (...) door 
Quirinus van Blankenburg, 
’s-Gravenhage, Laurens Berkoske, 
1745.

Psalmen Davids Hurlebusch 1746  
De 150 psalmen Davids, met der 
zelver lofgezangen, gemaakt voor 



576

HEILIGE GEZANGEN

het clavier en orgel, na hunne 
gegronde en ware harmonien, 
toon-aart, bassen, becyffe-
ringen, musicale afdeelingen 
en kleine agrementen; door 
Conrad Friederich Hurlebusch, 
Amsterdam, z.n., 1746.

Psalmboek voor orgel en clavecimbel 
Radeker 1750

Psalmboek voor orgel en clave-
cimbel, behelzende de CL psalmen 
en gewoone lofzangen (...). Door 
H. Radeker, organist van de hooft-
kerk te Haarlem, manuscript, z.j. 
[ca. 1750], digitaal: http://samm-
lungen.ub.uni-frankfurt.de/urn/
urn:nbn:de:hebis:30:2-224301.

Psalmen Davids Tubel 1750 
De 150 psalmen Davids, met der 
selver lofgesangen, voor drie par-
tyen, als primo, secondo, & basso 
continuo. Gecomponeerd door den 
heer C.G. Tubel (...), Amsterdam, 
S. Markort & J. Wernink, z.j. [ca. 
1750].

Psalmen Davids Pool 1754 
De 150 psalmen Davids met de 
lofzangen, voor de orgel en cla-
versimbaal in deeze ordre gebragt 
door Philippus Pool, manuscript, 
1754, Amsterdam UBA, 207-B-37.

Psalmen Davids Stechwey 1770  
De CL psalmen Davids en 
lof-zangen voor’t orgel en clavier, 
waar van de zang-wysen, op de 
meest gebruyklyke hoogte gestelt 
zyn, zo als deselve gezongen 
werden, en de bassen geteekent 
door een alphabeth letter, waar 
toe men maar’t accord behoeft 
te slaan, zo dat men niet noodig 
heeft om op twee byzondere 
reegels te letten, zeer gemakelyk 
voor een yder, door J.H. Stechwey, 

in s’Hagen, Amsterdam, z.n., z.j. 
[ca. 1770].

Psalmen Davids Michelet 1771 
De zangwysen der CL. psalmen 
Davids, en der lofzangen, zo 
als dezelve in de gereformeerde 
kerken deser landen gebruikelyk 
zyn (...), door F.G. Michelet, orga-
nist te Alkmaer, Amsterdam, J.J. 
Hummel, z.j. [ca. 1771].

Psalm-boek voor het orgel Zuidhof 1772  
Psalm-boek voor het orgel. M.J. 
Zuidhof, manuscript, z.j. [ca. 
1772], Den Haag KB, KW 133 K 
23.

Psalmen en lofzangen Van Eem 1775 
De psalmen en lofzangen in de 
hervormde Nederlandsche kerken 
gebruikelyk, met agrementen 
en bassen door E. van Eem, 
organist van de Augustyne Kerk 
te Dordrecht, manuscript, z.j. [ca. 
1775], Amsterdam UBA, KLUIS 
212-H-10.

Het boek der psalmen De Passius 1775 
Het boek der psalmen, nevens de 
gezangen bij de Hervormde Kerk 
van Nederland in gebruik (...). In 
welke alle de versen der psalmen 
met eene, inzonderheid voor de 
zang-gestelde bas verrijkt, en de 
zang-noten, overeenkomstig den 
aart der poëtische voeten, verdeeld 
zijn. Door J. de Passius, organist 
te Vianen, Utrecht, S. de Waal, z.j. 
[1775].

De muzicale zangwyzen Neuman 1776 
De muzicale zangwyzen van 
het boek der psalmen, nevens 
de gezangen by de Hervormde 
Kerk van Nederland in gebruik: 
volgens de nieuwe dichtmaat en 
naar de tegenwoordige zingwyze 
ingericht; om te dienen zo wel 
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voor de stem, als tot gebruik voor 
muzicale instrumenten. Alles 
t’samen gesteld en verrykt met 
een nieuw gecomponeerde bas, 
om te zingen en te speelen; door 
George Neuman, Amsterdam, J.J. 
Hummel, z.j. [1776].

De 150 psalmen en gezangen  
Lootens 1776 

De 150 psalmen en gezangen, voor 
de stem, orgel en clavecimbel, in 
muziek gebragt door W. Lootens, 
organist van de Nieuwe-Kerk 
te Middelburg in Zeeland, z.pl. 
[Middelburg?], z.n., z.j. [1776].

De muzyk van de CL psalmen  
Potholt 1777

De muzyk van de CL psalmen 
benevens de lofzangen, naar den 
nieuwsten zangtrant met prae en 
interludiums en bassen, door Jacob 
Potholt, organist van de Oude 
Kerk en klokkenist van ’t stadhuis 
te Amsterdam, Amsterdam, Joh. 
Wessing Willemsz., 1777.

Psalmen door eene zeer kundige  
hand 1778

De CL psalmen benevens de 

lofzangen. In de gereformeerde 
kerke in gebruik, voor den zang 
gevariëerd. Gesteld op de G sleutel 
met een besyfferde bas, door eene 
zeer kundige hand voor ’t orgel, 
clavecimbaal, de fiool, fluit en 
andere instrumenten, Amsterdam, 
wed. Loveringh & Allard en M. de 
Bruyn, 1778.

Psalmen met de lofzangen Verschuere 
Reynvaan 1789

De CL psalmen met de lofzan-
gen, naar de nieuwste dicht-
maat, als bevallige ariaas, in 
den Italiaanschen smaak, op 
nieuw saamengesteld muzijk 
gebragt, door mr. J. Verschuere 
Reynvaan. Practiserend advocaat 
(...), Amsterdam/Middelburg/
Vlissingen, W. Brave, W.A. Keel en 
de wed. J. Nortier, z.j. [1789]. 

Koraalboek Finsterwolde 1773-1800 
[Koraalboek gevonden in 
Finsterwolde], manuscript zonder 
titelpagina, z.pl., z.n., z.j. [tussen 
1773 en 1800], privébezit Jan R. 
Luth.

A.4.2 Koraal- en muziekboeken na 1800 (chronologisch) 

De melodieën der Psalmen, Lof- en 
Bedezangen, vierstemmig gezet 
met voor-, tusschen- en naspelen, 
voor orgel met of zonder pedaal, 
harmonium of piano, door B. de 
Vries, Organist aan de Groote 
of St. Martinikerk te Bolsward, 
vijfde druk, Velp z.j. [eerste druk 
ca. 1890].

G.B. van Krieken’s vierstemmige 
koraalbewerking van de melodieën 
der Psalmen en Lofzangen, met 
ruime, afwisselende keuze, zoowel 

van voor-, tusschen- als naspelen, 
voor orgel, harmonium of piano, 
achtste druk, ’s-Gravenhage z.j. 
[ca. 1915].

De melodieën der Psalmen, Lof- en 
Bedezangen, vierstemmig gezet en 
voorzien van voor-, tusschen- en 
naspelen voor Orgel, met of zon-
der Pedaal, Harmonium of Piano, 
door E. Drenth, derde druk, Velp 
z.j. [circa 1920]. 

De melodieën der Psalmen en Lof- en 
Bedezangen, vierstemmig gezet 
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met voor- en tusschenspelen, 
voor orgel met of zonder pedaal, 
piano of gemengd koor, door J. 
Worp, vijftiende herziene druk, 
Groningen/Den Haag 1923.

Koraalboek Psalmen, uitgave 
Vereniging Organisten 
Gereformeerde Gemeenten, twee 
delen, Middelburg 1985-1986.

Zwart, Willem Hendrik, Psalmen. 
Voorspelen en koralen voor 150 
Psalmen en Enige Gezangen, 
Heerenveen 1998.

Sanderman, Dick, 150 Psalmen & 
Enige Gezangen isometrisch, 
Rotterdam 2001.

Schippers, Leen, U alleen, U loven 
wij. Koraalboek over de 150 
Psalmen, Putten 2003.

Sanderman, Dick, Koraalboek 150 
Psalmen, Rotterdam 2004. 

Niewenhuijse, Jaap, 150 Psalmen en 
Enige Gezangen, Houten 2005.

Dijk, Cor van, Voor de Opperzang-
meester. 150 Psalmen in twee 
toonsoorten, Rijssen 2009.

Noordzij, Jan, Koraalboek, manus-
cript, 2009.

Boer, Martin den, 150 Psalmen. 
Voorspelen en koralen voor 150 
Psalmen, Woudenberg 2010. 

Wols, Paul, Korte voorspelen voor de 
150 Psalmen en Enige Gezangen, 
Houten 2010.

Toom, Marco den, Koraalboek bij de 
psalmen, Hoevelaken 2011.

Zwan, Martien van der, Koraalboek 
150 Psalmen, z.pl. 2014.

Jong, Margaretha Christina de, Korte 
voorspelen over de 150 Psalmen, 
Houten 2015.

Reemer, Coen, Simpele Orgel-
begeleidingen bij de Psalmen. Voor 
1 klaviers orgel – harmonium – 
keyboard, z.pl. 2016.

Zwan, Martien van der, Voorspelen bij 
de 150 Psalmen, z.pl. 2017.

Werfhorst, Gerrit Jan van de, ’k Zal 
Psalmen zingen... Voorspelen en 
zettingen bij de Psalmen, Rijssen 
2017.

A.5 Acta, kerkorden en synoderapporten (alfabetisch)  

Acta der Generale Synode van 
de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, gehouden te Utrecht 
van 22 Augustus tot 7 September 
1905, Amsterdam/Pretoria/
Potchefstroom z.j. [1905].

Biesterveld, P. en H.H. Kuyper (ed.), 
Kerkelijk handboekje bevattende 
de bepalingen der Nederlandsche 
synoden en andere stukken van 
beteekenis voor de regeering der 
kerken, Kampen 1905.

Bouterse, J. (ed.), Classicale Acta 
1573-1620, deel III: Particuliere 
synode Zuid-Holland: Classis 

Rotterdam en Schieland 1580-
1620, Rijks Geschiedkundige 
Publicatiën, Kleine Serie 69, 
’s-Gravenhage 1991.

Bouterse, J. (ed.), Classicale Acta 
1573-1620, deel IV: Provinciale 
synode Zeeland: Classis 
Walcheren 1602-1620, Classis 
Zuid-Beveland 1579-1591, Rijks 
Geschiedkundige Publicatiën, 
Kleine Serie 79, Den Haag 1995.

Dooren, J.P. van (ed.), Classicale Acta 
1573-1620, deel I: Particuliere 
synode Zuid-Holland: Classis 
Dordrecht 1573-1600, Rijks 
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Geschiedkundige Publicatiën, 
Kleine Serie 49, ’s-Gravenhage 
1980.

Eenstemmmig. Bewerking van het 
rapport van het deputaatschap 
voor onderzoek naar het kerkelijk 
lied, uitgegeven in opdracht 
van de generale synode der 
Christelijke Gereformeerde 
Kerken, Amersfoort 1980, z.pl. z.j. 
[1980].

Gelderen, J. van, e.a. (ed.), Classicale 
Acta 1573-1620, deel VI: 
Provinciale synode Overijssel: 
Classis Deventer 1601-1620, 
Classis Kampen 1596-1601 en 
1618-1620, Classis Steenwijk/
Vollenhove 1601-1620, Rijks 
Geschiedkundige Publicatiën, 
Kleine Serie 90, Den Haag 2000.

Handelinge der Gedeputeerden des 
synodi in der saecken der kercken 
des Stichts van Utrecht, 1602, 
transcriptie Paul H.A.M. Abels, 
digitaal: www.paulabels.nl (laatst 
geraadpleegd 18-11-2017).

Handelingen van de opzieners der 
gemeente Jesu Christi, vergaderd 
te Amsterdam, den 2den maart 
en volgende dagen, Ao. 1836, 
Amsterdam/’s-Gravenhage 1836.

Handelingen van de opzieners der 
gemeente Jesu Christi, vergaderd 
te Utrecht, den 28sten september 
en volgende dagen, Ao. 1837, 
Amsterdam/’s-Gravenhage 1838.

Historische Vereniging Arnemuiden, 
Acta Kerkenraad 1575-1583, digi-
taal: http://www.arnehistorie.com/
Artikelen-Kerkarchief/acta-ker-
kenraad-1575-1583.html (laatst 
geraadpleegd 15-11-2017).

Hofman, M.G. en C.J. Houtman (ed.), 
Een gemeente in opbouw. De ker-

kenraadsnotulen van Ridderkerk 
1574-1675. Met een inleiding 
van prof. dr. F.A. van Lieburg, 
Zoetermeer 2010.

Honders, A.C. (ed.), Valerandus 
Pollanus Liturgia sacra (1551-
1555). Opnieuw uitgegeven en 
van een inleiding voorzien door 
A.C. Honders, Kerkhistorische 
Bijdragen I, Leiden 1970.

Hooijer, C. (ed.), Oude Kerkorde-
ningen der Nederlandsche 
Hervormde Gemeenten (1563-
1638) en het Concept-Reglement 
op de organisatie van het 
Hervormd Kerkgenootschap in 
het Koninkrijk Holland (1809), 
Zaltbommel 1865.

Jelsma, A.J. en O. Boersma (ed.), 
Acta van het consistorie van de 
Nederlandse gemeente te Londen 
1569-1585, Rijks Geschiedkundige 
Publicatiën uitgegeven door 
het Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis, Kleine Serie 76, 
’s-Gravenhage 1993.

Jensma, Th.W., Uw rijk kome. 
Acta van de kerkeraad van 
de Nederduits Gereformeerde 
Gemeente te Dordrecht 1573-
1579, Dordrecht 1981.

Knuttel, W.P.C. (ed.), Acta der parti-
culiere synoden van Zuid-Holland 
1621-1700, zes delen, ’s-Graven-
hage 1908-1916.

Kuyper, H.H., De post-acta of nahan-
delingen van de nationale synode 
van Dordrecht, in 1618 en 1619 
gehouden (...). Een historische 
studie, Amsterdam/Pretoria z.j. 
[1899].

Meinert, H. en W. Dahmer 
(ed.), Das Protokollbuch der 
Niederländischen Reformierten 
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Gemeinde zu Frankfurt am Main 
1570-1581, Frankfurt am Main 
1977.

Niemeijer, H.E. en Th. van den 
End, m.m.v. G.J. Schutte (ed.), 
Documenten betreffende Kerk 
en School in de gouvernementen 
Ambon, Ternate en Banda ten tijde 
van de VOC, 1605-1791, 4 delen, 
Rijksgeschiedkundige Publicatiën, 
Grote Serie, 264-267, Den Haag 
2015.

Rapport. Breeder omschrijving 
van de gronden, waarop het 
antwoord van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 
aan de Gereformeerde Kerken 
rust, tweede druk, Dordrecht z.j. 
[1937].

Ravensbergen, C. (ed.), Classicale 
Acta 1573-1620, deel IX: 
Provinciale synode Gelderland, 
band 1: Classis Nijmegen 1598-
1620, Classis Tiel/Bommel 
1606-1613, Classis Tiel 1613-1620, 
Classis Bommel 1614-1620, Rijks 

Geschiedkundige Publicatiën, 
Kleine Serie 111, Den Haag 2011.

Reitsma, J. en S. D. van Veen 
(ed.), Acta der Provinciale en 
Particuliere Synoden, gehouden in 
de Noordelijke Nederlanden gedu-
rende de jaren 1572-1620, 8 delen, 
Groningen 1892-1899.

Rutgers, F.L. (ed.), Acta van de 
Nederlandsche Synoden der zes-
tiende eeuw, ’s-Gravenhage 1889.

Sehling, E. (ed.), Die evangelischen 
Kirchenordnungen des XVI. 
Jahrhunderts, band 14, Tübingen 
1969.

Toorenenbergen, J.J. van (ed.), Acten 
van de colloquia der Nederlandsche 
Gemeenten in Engeland, 1575-
1624, Utrecht 1872.

Visser, W.G. (ed.), Classicale Acta 
1573-1620, deel X: Particuliere 
synode Zuid-Holland: Classis 
Brielle 1574-1623, Rijks 
Geschiedkundige Publicatiën, 
Kleine Serie 112, 2 delen, Den 
Haag 2015.

A.6 Overige bronnen (chronologisch)  

De Oden van Salomo. Uit het Syrisch 
vertaald en toegelicht door Gie 
Vleugels, Averbode z.j. [2011].

Alfred Rahlfs (ed.), Septuaginta. 
Vol. II: Libri poetici et prophetici, 
Stuttgart 1952.

Alfred Rahlfs (ed.), Septuaginta. Vol. 
X: Psalmi cum Odis, derde druk, 
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The Reformed Church and hymns: the relationship between these 
two has always been problematic throughout Dutch church history. 
Following in the footsteps of Calvin, the 150 Psalms, as the God-given 
hymns for the worship service, have been afforded a central place since 
the establishment of the Reformed Church in the Netherlands from 
the sixteenth century onward. Other hymns are rejected as product of 
human ingenuity. Throughout the centuries the conservative Reformed 
have maintained that position and this principle is still supported and 
promoted within the Reformed experiential community, also referred 
to as the ‘Biblebelt’. But remarkably enough, the Dutch Reformed have, 
nonetheless, always had a small collection of hymns in their Psalters. 
A number of hymns is included in the Psalter of Petrus Dathenus of 
1566, that is used until far into the eighteenth century. And in the 
Authorized State Psalter of 1773, that replaces the Psalter of Dathenus, 
these hymns reappear in a new rhymed version as ‘Eenige Gezangen’ 
(‘A few Hymns’).

In this study Heilige gezangen (Sacred Hymns), the collection of 
‘Eenige Gezangen’ in the Authorized State Psalter of 1773 takes cen-
tral stage. This study intends to answer such questions as: How did this 
collection of hymns come into existence? What is the origin of each 
of these hymns? And why did they acquire this unique status? In our  
search for answers we must go back to the period in which the Psalter of 
Petrus Dathenus is used. The first edition of this Psalter contains seven 
hymns. Gradually this number grows into a collection of thirteen hymns. 
With the creation of the Authorized State Psalter of 1773 this situation 
is continued and this collection of hymns is virtually canonized. For that 
reason, this study pays ample attention to the pre-1773 period.

Chapter I offers a sketch of the historical background of the Psalter of 
Dathenus. In the Early Church period and the Middle Ages, three lines 
may be detected that form the background of the collection of hymns 
which Dathenus includes in 1566. This concerns the tradition of the ‘odes’ 
or cantica (in particular, the versified biblical texts besides the Psalms), 
the hymns from the ancient church and the catechetical versifications of 
the Decalogue, the Pater Noster, and the Credo. In the medieval Psalters, 
of which the Utrecht Psalter is the most prominent example, we find 
texts in these three categories. 
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In the sixteenth century, the different reformers all emphasize the im-
portance of congregational singing. In this context, Calvin is eager to 
see all 150 Psalms put into verse. But, in addition to the Psalms, every 
edition of the French Psalter also includes a few hymns. The same applies 
to the Reformed tradition in the Netherlands. In the rhymed version of 
the Psalms, which were composed, among others, by Lucas de Heere, Jan 
Utenhove and Marnix of St. Aldegonde, the emphasis is invariably on 
the Psalms, but at the same time a small collection of hymns is included. 
In 1566, with his collection of hymns, Dathenus follows an old tradition 
along with the practice of contemporary authors who composed metrical 
versions of the Psalms.

In chapter II the focus is on the origin of the Psalter of Dathenus of 1566, 
and in particular on the origin of the collection of hymns. We find that 
Dathenus borrowed his seven hymns from at least three traditions. The 
Decalogue, the Song of Simeon, and the Credo have been taken from 
the French Psalter. The Pater Noster and the Prayer before the Sermon 
had their origin in the Psalter of Utenhove. Most likely, the Song of 
Zechariah and the Song of Mary derive from a hitherto unknown French, 
or, possibly, German source. 

With regard to the relationship between the so-called Booklet of 
Boskoop from 1566, in which these seven hymns are included, and the 
collection of hymns of Dathenus, this study argues that these hymns were 
first published in March 1566, in the Psalter of Dathenus. Subsequently, a 
printer, probably in the Netherlands, published the hymns as a pamphlet 
in an inexpensive text edition. 

A comparison of the Psalter of Dathenus with contemporary French, 
English, German and Dutch, i.e. Utenhove’s, versions, reveals many  
similarities. Dathenus includes the core collection, namely the three New 
Testament cantica and the three catechism hymns, that is found in all 
editions of the Psalter. The only exception is Utenhove’s Prayer before 
the Sermon, that was used by the Dutch Reformed in their liturgy at the 
time.

Chapter III provides a list of almost 300 editions of the metrical Psalms 
of Dathenus from the period 1566-1773. On that basis an inventory is 
made of the development of the collection of hymns during this period. 
We find that the collection, which counted seven hymns in 1566, is quite 
soon enlarged with two hymns that are sung at meal times and a second 
metrical version of the Credo. In addition, around 1580, a translation of 
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the early Christian hymn Christe qui lux es et Dies (called the ‘Hymne’) 
appears in the Psalters. From circa 1585 onwards, these eleven hymns 
are found in nearly every edition of the Psalter of Dathenus. From the  
middle of the seventeenth century, two more hymns are included: the 
‘Eigen Geschrift Davids’ (‘David’s Own Words’) and a morning song. 
From 1675 on, most Psalter editions contain these thirteen hymns. 

This is a spontaneous development of the collection of hymns, un-
related to the ecclesiastical decision process in the Reformed Church. 
Consequently, printers and publishers must be held responsible for this 
increase in the number of hymns to thirteen. Nonetheless, these hymns 
acquire a more or less unassailable status, and thus it is no longer a ques-
tion whether they would be included in the new edition in 1773, when 
the Authorized State Psalter was published.

Chapter IV examines the thesis of A. Th. van Deursen that until 1621 the 
Dutch Reformed preferred to sing from the ‘handful of hymns’ found 
towards the end of the Psalter of Dathenus. This chapter examines how 
these hymns were used and appreciated in the period of 1566-1773. An 
analysis of a large number of sources and data such as ecclesiastical deci-
sions, alternative metrical Psalters, translations of the Psalter of Dathenus, 
frequency of citation of the hymns and their melodies in other publica-
tions, musical arrangements of the hymns and descriptions in various 
writings, shows that a part of the collection of Dathenus was popular 
and much used, while another part appears to have had little appeal. The 
Decalogue, the Pater Noster, the Credo and the Prayer before the Sermon 
are sung most often. Remarkably, only little is known about the use of 
the three New Testament cantica. From 1670 onwards, however, the Song 
of Simeon is used from time to time in the context of celebrating the 
Lord’s Supper, and sometimes also the Song of Mary. We lack almost all 
information about the use of the five so-called free hymns (in the church 
worship), namely the two hymns to be sung at mealtimes, the morning 
prayer, the Hymne and the ‘Eigen Geschrift Davids’.

However, these hymns are regularly included in alternative metrical 
Psalters, in translations of the Psalms of Dathenus as well as in musi-
cal works and choral books that are used in connection with the Psalter. 
This shows that these hymns were regarded as an integral part of the 
collection of hymns in this period. In the meantime, several synods of 
the Reformed Church determined that in the worship service, besides 
the Psalms, only the three cantica, the three catechism hymns and per-
haps the Prayer before the Sermon may be used. In the course of the  
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seventeenth century, a tendency develops to refer to the hymns of 
Dathenus as the ‘sacred hymns’, to distinguish them from other hymns 
that were not approved for liturgical use. 

Chapter V describes the process that led to the Authorized State Psalter 
of 1773, and, in particular, how the committee, comprised of nine minis-
ters of religion and two state representatives, approached the matter of 
the hymns. The choices that were made were mostly pragmatic in nature. 
Apparently, not all of the thirteen hymns that are usually included in the 
Psalter of Dathenus, were found in the three metrical versions to which 
the committee was restricted, i.e., those of Hendrik Ghysen, Johannes 
Eusebius Voet and the association Laus Deo, Salus Populo. The most 
intense discussion emerges around the ‘Eigen Geschrift van David’, which 
is not found in any of these three versions. However, the fundamental 
question, whether all thirteen hymns from the Psalter of Dathenus, some 
of which had never been formally approved by any ecclesiastical council, 
should be re-inserted in the new Psalter, is not asked. Eventually the 
States General decide that in the new metrical Psalter the collection of 
‘Eenige Gezangen’ will be limited to twelve. For reasons unknown, the 
‘Eigen Geschrift van David’ is not included, although a new metrical ver-
sion had been composed. 

It is quite obvious that the ‘Eenige Gezangen’ does not have great pri-
ority for the committee members. The work for this section of the Psalter 
is done in haste. In the meantime, the ministers strongly feel that the 
time has come to introduce real hymns: evangelical hymns of praise by 
which the church can directly sing about the New Testament salvation. 

In the Psalters with the new metrical version that are published from 
1773 onwards, the ‘Eenige Gezangen’ forms a well-defined section. The 
new hymns are hardly ever mentioned in eulogies or dedicatory ser-
mons. In any case, no criticism is heard. And in no instance do we find a 
division in the collection, where only the first eight hymns are intended 
for the worship service. 

Little is known about the actual use of the hymns. In the indexes the 
three cantica are classified as hymns for the Christmas season. We are 
best informed about the use of the hymn that is sung as an introduction 
to the sermon (the ‘Bedezang voor de Predikatie’): in several instances 
this hymn is sung just before the sermon.

Chapter VI describes the origin and development of each of the ‘Eenige 
Gezangen’, including the ‘Eigen Geschrift van David’. Unfortunately, it 
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proved impossible to establish the source from which Dathenus derived 
his Song of Mary and Song of Zechariah in 1566. However, the French 
source of the hymn before the meal could be identified for the first time. 
And, it has finally become clear when the morning prayer first appears 
in the Psalter of Dathenus, as well who is the author. This hymn in the 
Psalter of Dathenus comprises two verses of a longer hymn written by 
the Amsterdam publisher Dirck Pietersz. Pers. The entire collection of 
‘Eenige Gezangen’ consists of hymns that originated either in the Early 
Church or in a sixteenth or seventeenth century French, German or 
Dutch context. 

In the collection from the eighteenth century, which is the work of 
the Committee of the States, we notice the influence of Enlightenment 
theology in a number of places, but much less than in the Psalms. In  
general, the collection may be considered as classic Reformed with a ‘mild 
Enlightenment’ touch. The series consists of the three cantica, the three 
catechism hymns, the two hymns that are sung at mealtimes, a morning 
and an evening hymn and two hymns that are quite different: the hymn 
sung before the sermon and the ‘Eigen Geschrift van David’. The scope of 
the collection is rather limited: the collection does not adequately provide 
hymns for the major feasts during the liturgical year. But it does offer 
a rather unique collection of Bible hymns, catechism hymns and free 
hymns, in which a centuries-old repertoire of hymns from the medieval, 
French, German and Dutch traditions meet.

In chapter VII the line is drawn from 1773 to the present. We find that 
the collection of the ‘Eenige Gezangen’ remains untouched in the main-
stream of Dutch Reformed Protestantism until into the twentieth cen-
tury, also when in 1806 a collection of Evangelical Hymns (Evangelische 
Gezangen) is included in the Psalter of 1773, and another 306 hymns are 
added in 1938. The ‘Eenige Gezangen’ occupy, literally, a middle position 
between the Psalms and the other hymns. 

From around 1930, the Reformed no longer consider the collection as 
an entity in itself: the twelve hymns become the stepping stone to the 
inclusion of many more hymns. In the Liedboek voor de kerken, an ecu-
menical hymnal published in 1973, some of the ‘Eenige Gezangen’ may 
still be found at various places, but they can no longer be recognized as a 
separate entity. 

However, even until today there is a section of the Dutch church in 
which the original collection is preserved, in almost thirty congregati-
ons even the version of Dathenus. In this Reformed experiential com-
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munity, however, the collection ‘Eenige Gezangen’ is an uneasy herita-
ge, for it conflicts with the supposedly unique status of the Psalms in 
worship. On the one hand, these hymns are said to have acquired the 
status of an ‘established custom’, on the other hand it is argued that only 
the first eight hymns are intended for liturgical use. However, it is quite  
remarkable that the apocryphal hymn ‘Eigen Geschrift van David’ is  
reintroduced in recent Psalters of these conservative circles.

The Conclusion underlines the threefold importance of this study. 
Firstly, this study describes the origin of this collection of hymns for 
the current user of the Authorized State Psalter of 1773. Secondly, this 
study will be useful in the contemporary discussion about the repertoire 
that is approved for worship services, by clarifying how the difference  
between Psalms and hymns has been regarded through the centuries. 
And, finally, this book is important for Dutch church history in general 
and for Dutch hymnology in particular. It fills a hymnological gap, and 
offers a contribution to the study of the history of congregational singing. 
Moreover, it uncovers a common thread that runs through almost five 
centuries of Reformed Protestantism in the Netherlands. The Reformed 
Psalter, including the centuries-old collection of hymns, may be seen as 
a window into the way the common man practiced his faith. As a result, 
this study offers a unique look into the ‘inner world’ of Dutch Reformed 
Protestantism.

Translation: Vertaalbureau QuaTra
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1.  In dit register zijn, behalve de namen die in het eigenlijke boek voorkomen (pag. 15-507), ook 
de namen opgenomen uit de lijst met edities van het psalmboek van Dathenus (pag. 513-562).
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Algemene Doopsgezinde Sociëteit 477
Allart, Johannes 21, 173, 317, 318, 464 
Alphen, Hieronymus van 297
Althuysen, Jan 292, 293
Alva 72, 125
Ambrosius 50-52, 60, 69, 119, 232, 

279, 445
Ampzing, Samuel 249  
Andriessen, Andreas 303, 306, 307
Angillius, Petrus 177, 184
Annegarn, Alfons 251
Appelaar, Jan 176, 548, 549 
Aquitanië, Eleonora van 56
Arentsz., Pieter 264, 570
Arnhardt, Johann Bernardt 295
Arnold, Th. 25
Athanasius 49, 53, 57
Augereau, Antoine 433
Augustijnsz, Peter 253
Augustinus 50, 51, 60, 69, 119, 279
Avinck, Theodorus 345, 348
Aysma, Sybout 520

Babst, Valentin 376, 377
Backer, Jan Janszoon 275, 284, 299

Bakhuizen van den Brink, J.N. 131
Bakker, D. 472
Bakker, Johan 560
Bakker, L. 553
Bakker, Sybe 67, 79, 153, 173, 188, 

213, 291, 316, 455, 458, 459, 463, 
464, 479, 486

Balke, W. 494
Barger, H.H. 24
Barnard, W. 478
Barth, Allie 209
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Beeck, Abraham Isaacxsz. vander 538 
Beeckman, Isaac, 256, 257
Beeldhouwer, Jan Pietersz. 165
Belle, Jan van 291, 293, 298, 320, 459
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313, 315, 316, 352
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78, 88, 116, 127, 131, 133, 143-145, 
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Toelichting
Bij deze dissertatie is een cd gevoegd waarop alle dertien gezangen die in 
deze studie zijn beschreven in evenzoveel orgelcomposities tot klinken 
komen. Dr. Jan R. Luth speelt deze bewerkingen op het Hinszorgel van 
de Grote Kerk in Harlingen.

Er is voor gekozen composities uit diverse stijlen en eeuwen te ne-
men, van Sweelinck tot Jan Zwart. Uitgangspunt daarbij was dat van elke 
componist slecht één bewerking zou worden opgenomen. Van sommige 
gezangen, zoals de drie lofzangen of het Gebed des Heeren, is een groot 
aantal bewerkingen voorhanden. Van andere gezangen, zoals de beide 
maaltijdliederen of de eerste geloofsberijming, zijn echter zelden of nooit 
grotere bewerkingen gemaakt. Aan vijf hedendaagse musici is daarom ge-
vraagd speciaal voor dit project een nieuwe compositie te schrijven. Chiel 
Jan van Hofwegen (Alblasserdam) nam de eerste geloofsberijming voor 
zijn rekening en maakte bij dit gezang, dat twintig regels telt, een breed 
uitgesponnen fantasia in Noord-Duitse barokstijl. Boudewijn Zwart 
(Nijkerkerveen) schreef een feestelijke ouverture bij de Morgenzang, die 
de melodie van Psalm 100 heeft. Gerard de Wit (Zwijndrecht) maakte 
bij de Bedezang voor het Eeten een fraai trio met de cantus firmus in de 
tenor. Dick Sanderman (Rijssen) componeerde bij de Dankzang na het 
Eeten eveneens een mooi trio met de cantus firmus in de tenor, waarbij in 
de begeleiding Bachs bekende bewerking van ‘Wohl mir, dass ich Jesum 
habe’ (BWV 147) is verwerkt. Jan van Gijn (Apeldoorn) tot slot schreef 
een orgelfantasie waarin hij het Eigen Geschrift van David, dat op de me-
lodie van Psalm 19 wordt gezongen, muzikaal verklankt.

De overige acht composities zijn bestaande bewerkingen van Jan 
Pietersz. Sweelinck (1562-1621), Georg Böhm (1661-1733), Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) en 
Jan Zwart (1877-1937) en van de hedendaagse componisten Maarten Vos 
(1941), Geert Bierling (1956) en Margaretha Christina de Jong (1961).
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Tracklist
 1. De Tien Geboden Jan Pietersz. Sweelinck 3.56
  ‘Die 10 Gebot Gottes’, SwWV 314a  
 2. De Lofzang van Maria Jan Zwart 1.43
  Uit: Nederlandsche Orgelmuziek, Boek X, variatie I 
 3. De Lofzang van Zacharias Margaretha Christina de Jong 3.13
  Uit: Andächtige Musique. Psalmen en Gezangen voor orgel, II 
 4. De Lofzang van Simeon Geert Bierling 6.44
  Uit: 3 Lofzangen voor orgel                              
 5. Het Gebed des Heeren Georg Böhm 4.46
  ‘Vater unser im Himmelreich’                             
 6. De eerste berijming van de Twaalf Artikelen des Geloofs
   Chiel Jan van Hofwegen 8.40
  Fantasia 
 7. De tweede berijming van de Twaalf Artikelen des Geloofs
   Johann Sebastian Bach 3.13
  ‘Wir glauben all’ an einen Gott’, BWV 680
 8. Bedezang voor de Predikatie Maarten Vos 7.43
  Uit: Partita’s & voorspelen 2011 (VOGG) 
 9. Morgenzang Boudewijn Zwart 4.38
  Ouverture 
 10. Bedezang voor het Eeten Gerard de Wit 4.20
  Trio met c.f. in de tenor
 11. Dankzang na het Eeten Dick Sanderman 1.42 
  Trio met c.f. in de tenor
 12. Avondzang Wilhelm Friedemann Bach 2.52
  ‘Christe, der du bist Tag und Licht’
 13. Het Eigen Geschrift van David Jan van Gijn 5.42 
  Orgelfantasie

Opnamedata: zomer 2017
Opname, editing en mastering: Paul Hardijzer, Tzummarum
Uitgave: Labarum Academic, Apeldoorn

Uitvoerende
Dr. Jan R. Luth (1951) studeerde theologie in Kampen, muziekweten-
schap in Utrecht, kerkmuziek bij Frits Mehrtens en orgel bij Haite van 
der Schaaf, Ewald Kooiman en aan de Internationale Zomeracademie voor 
Organisten in Haarlem. In 1986 promoveerde hij in Groningen op een 
dissertatie over de geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse 
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gereformeerde protestantisme. Hij was tot 2016 universitair docent 
hymnologie en kerkmuziek aan het Instituut voor Christelijk Cultureel 
Erfgoed aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Tevens doceerde hij 
aan de conservatoria van Groningen, Zwolle en Arnhem. Als concertor-
ganist gaf hij bespelingen in diverse Europese landen, Rusland en Japan. 
Hij is organist van de Grote Kerk in Harlingen. 

Orgel Grote Kerk Harlingen
Het door Albertus Anthoni Hinsz gebouwde orgel in de Grote Kerk te 
Harlingen werd op 30 april 1776 in gebruik genomen. Nadat Hinsz in 1785 
overleed, kregen de in Leeuwarden gevestigde orgelmakers Albertus van 
Gruisen en L. van Dam (vanaf 1811) het orgel in onderhoud. Rond het 
midden van de negentiende eeuw bracht orgelmaker Petrus van Oeckelen 
ingrijpende wijzigingen aan: alle tongwerken werden vervangen, de toon-
hoogte werd a = 435 Hz., Scherp en Sexquialter verdwenen, de Mixtuur 
werd gewijzigd, de winddruk werd verhoogd en het Rugwerk werd voor-
zien van een aantal strijkende registers. Vanaf 1910 werkt de firma Van 
Dam opnieuw aan het orgel. Pieter van Dam legde de manualen hoger, 
het pedaal werd vernieuwd en een paar registers werden veranderd. In het 
Rugwerk werd bijvoorbeeld een Voix Célèste geplaatst. Daarna werkten 
Johan de Koff (1863-1950) en Johan de Koff jr. (1891-1976) aan het orgel. 

Dr. Jan Luth bij het orgel in de Grote Kerk in Harlingen.
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Zij vervingen het pedaal en herstelden de mechaniek en de windladen. 
Registers werden opgeschoven en veranderd. Ook vervingen ze zeven 
tongwerken. In 2000 voerde de firma Flentrop te Zaandam de eerste fase 
van de jongste restauratie uit. De tweede fase vond plaats in 2010 en 
bestond vooral uit de reconstructie van de klank. Adviseurs waren Jan 
Jongepier (tot 2008) en Cees van der Poel. Op 1 oktober 2011 werd het 
gerestaureerde orgel officieel weer in gebruik genomen.

Dispositie Hinszorgel
Hoofdwerk (C-f 3)

P8 Prestant 8’ (1776)

G16  Gedakt 16’ (1776, 2001, 2010)

Bp8 Baarpijp 8’ (1776)

H8  Holpijp 8’ (1776)

Sf4  Spitsfluit 4’ (2010)

C  Cornet D 3 st. (1776)

O4 Octaaf 4’ (1776)

Q3 Quint 3’ (2010)

Wf2 Woutfluit 2’ (1776)

Mixt  Mixtuur B/D 4, 5, 6 st. (1776, 

2010)

O2 Octaaf 2’ (1776, 2010)

T16 Trompet B/D 16’ (2011)

T8  Trompet 8’ (2011)

VH Voxhumana 8’ (2011)

Rugwerk (C-f3) 

P4 Prestant 4’ (1776, 2010)

H8 Holpijp 8’ (1776)

Q8 Quintadeen 8’ (2010)

N3 Nassat 3’ (2010)

Fl4 Fluit 4’ (1776)

Sp2 Speelfluit 2’ (1776)

Sq Sexquialter 2, 4 st. (2010)

O2 Octaaf 2’ (1776)

Sch Scherp 3, 4 st. (2010, 1776)

D8 Dulciaan 8’ (2011)

Pedaal (C–d1) 

B16  Bordon 16’ (1776, 1864, 2001, 

2010)

P8 Prestant 8’ (1776)

G8 Gedakt 8’ (1776)

Q6 Quint 6’ (1852?, 1938)

O4  Octaaf 4’ (1776)

N2  Nagthoorn 2’ (1776)

Bz16 Bazuin 16’ (2011)

T8 Trompet 8’ (2011)

S4  Schalmey 4’ (2011)

C2  Cornet 2’ (2011)

HW-RW manuaalkoppel (schuifkoppel)

HW-Ped koppel Hoofdwerk-Pedaal 

TrH: Tremulant Hoofdwerk

TrR Tremulant Rugwerk

Toonhoogte: a = 415 Hz.

Winddruk: 70 mm

Stemming: volgens Neidhart (Große 

Stadt)
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Registraties
Sweelinck Var. 1: HW: P8, VH

 Var. 2, 3: RW: Q8

J. Zwart  HW: H8, Bp8, Sf4 (c.f.)

 RW: H8

 Ped: B16, G8, P8

De Jong  HW: H8, Sf4, Wf2

 RW: H8, P4, O2, Sq (c.f.)

 Ped: B16, G8, O4 

Bierling HW: H8, Bp8

 RW: H8, Q8, Fl4, N3 (c.f.)

 Ped: G8, HW-Ped

Böhm HW: H8, Bp8, Sf4, VH (c.f.)

 RW: P4 (octaaf lager)

 Ped: B16, G8, P8

Van Hofwegen 

1.   HW: G16, P8, O4, Q3, O2, 

Mixt

  RW: H8, Q8, P4, O2, Sq, Sch

 Ped: B16, G8, O4, Bz16, T8

 HW-RW, HW-Ped 

2. HW: P8

 RW: H8, P4, O2, Sq (c.f.)

 Ped: B16, G8, P8

3. HW:  P8, O4

 RW: H8, P4, O2, Sq (c.f.)

 Ped: B16, G8, P8

 HW-RW, HW-Ped

4. + HW: G16

5. - HW: G16

6. + HW: G16

7. RW: H8, P4

 Ped: O4, S4

8. Vanaf 5.59 octaaf lager

9.  HW: G16, P8, O4, Q3, O2, 

Mixt

 Ped: B16, G8, O4, Bz16, T8

 Ped-HW

10. + RW: H8, Q8, P4, O2

 + Ped: S4

J.S. Bach HW: P8, O4, Q3, O2

 RW: H8, P4, O2, Sq, Sch

  Ped: B16, G8, P8, O4, Bz16, 

T8

 HW-RW, Ped-HW

Vos HW: P8

B. Zwart 

Preludium  HW: G16, P8, O4, Q3, O2, 

Mixt

 RW: H8, Q8, P4, O2

 Ped: B16, G8, O4, Bz16, T8

 HW-RW, HW-Ped 

Fuga  + RW: Sq, Sch

De Wit HW: H8, Bp8, Sf4

 RW: H8, D8 (c.f.)

 Ped: B16

 HW-Ped

Sanderman HW: P8 ,VH

 RW: H8

 Ped: B16, G8, P8

W.F. Bach HW: O4, Q3, T8

 RW: H8, Q8, P4, O2

 Ped: B16, G8, P8, O4, T8

 HW-RW

Van Gijn 

Begin HW: Sf4

Daarna  HW: H8, Sf4

  RW: H8, Fl4

 Ped: G8, P8

Vervolgens Geleidelijk opbouw naar 

plenum, inclusief tongwerken (m.u.v. RW: 

D8)
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Amsterdam UBA: afbeelding III.5.1.2
Amsterdam VU: afbeelding IV.3.3.1.1, IV.3.5.2.1.1, IV.4.5.2.1.1
Antwerpen MPM: afbeelding cover
Berlijn SB: afbeelding IV.1.3.1.1, IV.1.3.1.2, IV.1.3.1.3,  VI.5.1
Den Haag KB: afbeelding I.2.3.1.1, I.2.3.2.1, I.2.3.5.1, II.3.1.1, III.1.1.1, III.1.1.2, 

III.1.1.4, III.2.1.2, III.2.2.2, III.4.1.1, III.4.1.2, III.5.1.1, III.5.2.1, III.5.2.2, 
IV.1.2.1, IV.2.1.1.2.1, IV.2.5.2.4.1, IV.4.1.3.1, IV.4.5.2.1.2, IV.4.5.2.2.1, 
V.1.1.1, V.1.1.2, VI.7.2, VI.8.1, VI.8.2, VI.10.1, VI.10.2, VI.11.1, VI.11.2, 
VI.12.1, VI.12.3, VI.12.4, VI.13.1, VI.13.2

Den Haag Museum Meermanno: afbeelding III.1.1.3
Gent UB: afbeelding VI.7.1, VI.8.1
Google Books: afbeelding I.2.3.3.1, VI.2.1, VI.3.2, VI.3.4, VI.3.5, VI.3.6, VI.3.7, 

VI.4.1, VI.5.3, VI.6.3, VI.6.4, VI.7.3, VI.7.4, VI.8.1, VI.8.3, VI.10.3, VI.11.3, 
VI.12.5

Haarlem Noord-Hollands Archief: afbeelding III.4.1.3
Londen BL: afbeelding II.3.1.2, IV.3.2.2.1
STCN: afbeelding III.2.1.1, III.2.2.1
Stichting Oude Groninger Kerken: afbeelding IV.4.1.2
Straatsburg BNU: afbeelding III.3.1.1, VI.12.2
Stuttgart WLB: afbeelding IV.2.2.2.1
Sjaak Verboom: afbeelding bijlage cd ‘Heilige gezangen’
Uitgeverij De Banier: afbeelding I.2.2.1, I.2.2.2, II.1.1.1, VI.1.1, VI.3.1, VI.5.2, 

VI.6.1
Uitgeverij Den Hertog: afbeelding I.2.3.4.1, II.2.1.1, VI.3.3, VI.6.2
Utrecht HUA: afbeelding IV.2.5.2.1.1, V.1.3.1, V.1.4.1, V.2.1.1, VI.13.3
Utrecht UB: afbeelding I.1.2.4.1
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