Jeroen de Haon

Bey stíller Nqcht ztr ersten Wacht
Een lied voor

Witte Donderdag

Na de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd, begint op de avond van de Witte Donderdag het eigenlijke paasfeest.
VanaÍ Witte Donderdog tot en met de paasnacht, ook wel het paostriduilm genoemd, gedenken en vieren we liiden,

de dood en de verrijzenis van Christus.

In de Angelsaksiche wereld kent men de term Maundy
Thursday, een benaming die de verbastering is van het La-

tijnse woord mandatum,'opdracht'. Deze opdracht komt
uit het evangelie, |ohannes 13: l-17, zoals dit op deze avond
klinkt: 'Op dezelfde wíjze draag Ik u op elkaar de voeten
te wassen'. In de Duitse landen wordt deze dag als GrilnDonnerstag aangeduid, wat komt van 'grijn-donderdag'.
Grijnen of grienen betekent 'boete doen'. Nadat de openbare boetelingen boete hadden gedaan, mochten deze aan
het avondmaal deelnemen.

Het lied 'In stille nacht houdt Hij de wacht' kan bij uitstek
in de dienst op Witte Donderdag gezongen worden. In het
Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk is het als Lied
571 opgenomen. Dichter, theoloog, predikant en tekstschrijver Sytze de Vries maakte een vrije bewerking naar
'Bey stiller Nacht zu ersten Wacht'van Friedrich Spee von
Langefeld.

Friedrich Spee von Langenfeld
Friedrich Spee werd in 1591 in Kaiserswerth (D) geboren.
De toevoeging'von Langenfeld'verwijst naar de oorsProng

van zijn familienaam: het adellijk huis Langenfeld. In 1610
tradhij op negentienjarige leeftijd, geheel tegen de wens van
zijn ouders, toe tot de fezuïetenorde in Trier. In 1622 werd
hij tot priester gewijd enin 1624 als hoogleraar naar Paderborn gestuurd. In deze functie werkte hij later o.a. in Wiirzburg. In 1628 werd Friedrich door de JezuÏeten naar Peine
gezonden om deze kleine stad weer terug te laten keren tot
het katholicisme. Een jaar later reisde hij al terug naar Paderborn, en hij werd in 1630 ontslagen omdat hij zich hevig
verzette tegen de vervolgingen en processen tegen de hekserij. In 1631 verscheen van zijn hand een anoniem uitgegeven traktaat tegen de heksenjacht. Mede dankzij dit traktaat
werden in verschillende Duitse steden de heksenprocessen
afgeschaft. Yanaf 1633 werkte hij in Trier als biechtvader
onder soldaten die aan de pest ofaan een andere ziekte leden. In 1635 overleed hij zelfook aan deze verschrikkelijke
en in die tijd niet te genezen pest.

Door zijn toetreden tot de fezuÏeten-orde koos Spee de zíide
van de contrareformatie, de reactie van de rooms-katholieke
kerk op de reformatie. Belangrijk onderdeel van deze beweging was o.a. de stichting van de Jezuïten-orde in 1534. Kenmerkend voor deze orde is o.a. de absolute gehoorzaamheid
aan de paus.
Spee kende de kracht van het zíngen zoals
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tenbergse nachtegaal' droeg. De toevoeging Trutz beÍekent

zoveel als 'wedijveren'. Deze bundel bevat ruim vijftig gedichten. Een handgeschreven exemplaar u1l1634 is bewaard
gebleven. Pas in 1649, veertien jaar na Spee's dood, verscheen
de bundel in druk.

Piëtisme
In de zeventiende eeuw veranderde de toon van de liederen in vergelijking met de vroeg-reformatorische liederen'
De teksten werden langer en de inhoud meer beschouwend
van aard. Friedrich Spee kan als voorloper van deze periode
worden beschouwd. Het piëtisme is een stroming die vanuit een vroomheidsbeleving grote aandacht besteedde aan
het persoonlijk geloofsleven en waarbij de nadruk lag op de

persoonlijke bekeringservaring. Het persoonlijk karakter is
in'In stiller Nacht'terug te vinden in de ik-vorm waarin het
lied geschreven is.
De rooms-katholieke overtuiging is af te lezen in strofe 8:
'Maria zart fun[g]frewlich art', strofe 9: Ach mutter mein',
en strofe 10: Adè, adè zu guter Nacht, Maria Mutter mildte'.
Zonder het gedicht van Spee in detail te behandelen is de
beschouwende aard in verschillende strofen duidelijk waarneembaar: oorzaak en gevolg worden uitgelegd. In dit gedicht geschiedt dat (ook) vaak vragenderwijs.

Trawrgesang von der Noth Christi am Oelberg in dem Garten
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11.Ein Creutz mir vor den augen schwebt,

Ein Stimm sich gund zu ktagen.

Vnd muR ichs ie dan wagen?

O wee der Pein, vnd Schmertzen!

Jch nahm in acht, Was die dan sagt;
That hinn mitt augen schtagen.

Wi[ trincken rein Den Ketch al[ein
Kann Dirs ia nitt versagen.

Dran soll ich Morgen wern erhebt,
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Jm Garten lag auff Erden.

Jst vber a[[e massen.

Jn meinen Ohren sausen:
Auch kompt mir vor ein dórnen Cron,
O Gott wen wolt nitt grausen!

3.Es war der liebe Gottes Sohn

8.Maria zart / Jun[g]frewlich art,
Sott Du mein schmertzen wissen;
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Vit weiÍi, vnd bteicher ats der Mon,

Mein Leyden hart, Zu dieser fahr[t],

Dennoch ich bteib verlassen gar.

Ein Stein es mógt erbarmen.

Dein Hertz wár schon gerissen.

Jst hitff, noch trost verhanden.
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9.Ach mutter mein,

14.Der schóne Mon

Vnd muB den Kelch ich trincken?

Das Hertz mir

Ftjr Leyd nitt mehr mag scheinen:
Die Sternen lan Jhr gtitzen stahn,
Mitt Mir sie wotten weinen.
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Sehr grosse pein, MuR nehmen ein,

Mitt Tod, vnd Marter ringen.

13,2u Gott ich hab geruffen zwar,

tieffen todtes banden:
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Witt vndergohn,

10.Adè, adè zu guter Nacht,

15.Kein Vogetsang

Maria Mutter mi[dte.

Man hóret in den Lufften;

Jst niemand der dan mitt mir wacht,
Jn dieser Wiisten wilde?

Jn Steinen, vnd in Ktuíften.

Het gedicht van Sytze de Vries - 'ln stille nacht'
'Vrij naar Friedrich Spee von Langenfeld', zo staat genoteerd

Noch Frewdenktang

Die wilden Thier, Auch trawren

mitt mir,

Alhoewel De Vries een vrij gedicht maakt, zijn er markeringen te maken ten opzichte van de tekst van Spee. De Vries'
strofe 1 is een samenvoegingvan de strofen 1 en 10van Spee.
In strofe 3 van het lied herkennen we de eerste helft van strofe 4 van Spee. De Vries' strofe 4 lijkt op de laatste helft van
strofe 11 van Spee.

onder Lied 571. De eerste regel herinnert aan het origineel
'Bey stiller Nacht', en daar houdt de vergelijking enigszins
op. Dichtte Spee in de 'ik-vorm', De Vries trekt het breder
naar'wij'en'ons'. De zingende gemeente wordt daardoor als
geheel aangesproken en meegenomen in zijn gedicht. Terwijl Spee vijftien strofen nodig om het verhaal te vertellen, De melodie
reduceert De Vries het aantal verzen tot vijf. Spee is niet eenDoor de loop der tijd zljn er bij deze tekst verschillende meduidig in het aantal zinnen per strofe, in tegenstelling tot lodieën geplaatst. Het lied van Spee komt al voor in Liebliche
De Vries die zo goed als consequent twee zinnen per strofe Kinder Cythar (Keulen, 1632) en in Geistlicher Psalter (Keudicht. Waar Spee zijn rooms-katholieke
overtuiging niet onbenoemd laat, dicht
De Vries een verhaal dat door alle tradities gezongen kan worden. Subtiel
Bey stil- ler nacht, zur er-stenWacht
ein stimm sich gund
zu kla - gen.
buigt De Vries de laatste strofe om tot
de 'ik-vorm'. 'Waak dan en bidl'wordt

hierdoor persoonlijker. Een overeenkomst tussen beide dichters is de be-
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Liedbespreki ng

ren maatstrepen. Hierdoor wordt, maat-afhankelljk, een 312
of 212 maalsoort gesuggereerd. Eenvoudig gezegd is te stellen dat de doorgaande puls onveranderd blijft. In Zingt lubi'
latekoos men ervoor om de tactus major af le wisselen met
de tactus proportionatr.rs. Het nadeel van deze afwisselende
notatie is dat de tekstaccenten anders komen te liggen. Door
steeds van tactus te wisselen krijgt de melodie iets onrustigs

len, 1638). De auteur van de op de vorige pagina afgedrukte
melodie is onbekend.

In

1864 componeerde |ohannes Brahms (1833-1897) opSpee's tekst een vierstemmig koorlied waarbij hij een nieuwe
melodie componeert. In het liedboek Der Zupfgeigenhansl
treffen we in de uitgave van 1911 onderstaande melodie aan.
Op een enkele verandering na is dit de melodie die Brahms

over zich.
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totdat aan het einde van de eerste regel de finalis (grondtoon)
is bereikt. De tweede regel wil
doorgaan vanuit de eerste regel: melodisch gezien vormen
regel 1 en 2 de eerste helft van
het melodische 'verhaal'. Regel
2 eindigt op de dominant, een
toon die spanning oproept. Na

een kwintsprong begint in regel 3 een sequensachtige figuur

die zich driemaal zal herhalen: stijgend, dalend, stijgend:
a-bes- c- d, bes- a-g-fs, d-e-fis-g.
Na deze derde herhaling vindt
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ponist Alfred Stier
en bidden in huis en kerk treffen we
de melodie aan zoals die eerder verscheen ín de serie Zin-

Inhel Liedboek - Zingen

gend Geloven (deel 6, no. 76) en in Zingt lubilate (no. 381).
Het enige verschil tussen de versie in het Liedboek-2}I3l
Zingend Geloven en die in Zingt lubilate is de tactus-aanduiding. Beide eerste bundels noteren geen tactus maar hante-

Literatuuí: Hymnologie Vlll, dr. Arie Eikelboom

Met de opname van dit lied in het huidige liedboek beschikken we over een lied dat zich bij uitstek laat zingen op Witte
Donderdag. De ingetogen melodie is een goede tekstdrager.
Velen die dit lied al eens op Witte Donderdag gezongen hebben, zullen onderschrijven dat dit een indrukwekkende ervaring kan zijn. .

