Herman Hollanders
TI1uziekmeester aan de Lieve Vrouwekerk te Breda

1627-1637*

door

PIETER M. FISCHER
Op 2 juni 1625 gaf de staatse bezetting van Breda zich over aan Ambrosio
Spinola, die, naar de wil van de Spaanse koning Philips IV, de stad had belegerd. Het
was een roemrucht feit in de strijd van de Zeven Provinciën tegen Spanje. Hoe sterk
het succes van Spinola Spanje enthousiasmeerde is, onder meer, verrassenderwijs
aangetoond door twee van de grootste Spaanse kunstenaars die, ieder op zijn eigen
wijze, de inneming van de stad hebben vereeuwigd.
Diego Velazquez, schilder des konings, wijdde er een van zijn belangrijkste werken aan. De ove~~ave van Breda, ook wel genaamd Las Lanzas (De Lansen), maakt
deel uit van twaalf grote stukken, die de overwinningen van Spanje lTlOesten verheerlijken en in herinnering houden. Ze waren bestemd voor het Koninklijk Paleis
del Buen Retiro, waar ze, met Las Lanzas en een ander groot schilderij als de twee
grootste doeken in het midden, aan de lange wand van de grote zaal moesten pronken. Ze hebben daar gehangen tot 1772, toen ze werden overgebracht naar het
Nieuwe Koninklijk Paleis. In 1819 verhuisden ze naar het Prado.
Las Lanzas: een opzienbarend schilderij, weergevende de otIicië1e machtsoverdracht op 5 juni, met als hoogte- en middelpunt de nobele bejegening van de grote
generaal, de Genuese edelman in Spaanse dienst Spinola, ten opzichte van de bescheiden, de sleutels van de Oranjestad aanbiedende Justinus van Nassau. Was de
schilder daar ook persoonlijk bij betrokken? Hij heeft in ieder geval zichzelf, met een
statige sombrero getooid, uiterst rechts staande, uitgebeeld. Hoe zeer het werk
Velazquez zelf ter harte ging, blijkt uit het feit, dat hij er tien jaar aan gewerkt heeft
eer hij tevreden was. Om zich van dit alles te vergewissen, behoeft men niet naar
Madrid te gaan: een copie op ware grootte kan men aanschouwen in de hal van het
stadhuis, een verkleinde in de Grote Kerk.
Pedro Cálderon de la Barca, vorst der Spaanse dramaturgen, schreef, nog vers
onder de indruk, zijn toneeldrama El sitio de Bredá (Het beleg van Breda). Calderon
bevond zich in 1625 in de Zuidelijke Nederlanden. Mogelijk zelfs heeft ook hij het
voorval van zéér dichtbij meegemaakt, want hij heeft meermalen de krijgsrok aangetrokken.
Het wás ook een beroemde belegering geweest: over Spinola's schanswerken
was een <groete roep door gansch Europa opgegaen en er vervoe,~den zich veele Vorsten en voorname kr!jgsoversten denvaerts) 0111 die ongemeene Vestinglvercken uyt l1ieuwsgieYl~~heid te bezichtigen. 1 Daar hadden zij elf maanden de tijd voor.
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Spinola's hoofdkwartier en legerplaats bevonden zich in het land tussen de Mark
voor de Duivelsbrug en de oude Sint Laurentiuskerk, heden de Nederlands
Hervormde Kerk. In deze kerk, die sedert de inneming van Breda door Maurits in
1590 aan de rooms-katholieke eredienst was onttrokken, had Spinola levensmiddelen en gevechtsmateriaal ondergebracht. Plotseling brak er brand uit: een groot deel
van de fraaie kerk en de inhoud werden een prooi van de vlammen. Een als herder
of boer verklede spion van (de toen al doodzieke) prins Maurits had de lont ontstoken, mede in de veronderstelling dat ook de voorraad kruit in de kerk lag opgeslagen. Gelukkig was de berichtgeving hierover in het prinselijk kamp onjuist geweest
- het was onbekend gebleven, dat Spinola een apart houten gebouw voor de munitie
had laten optrekken ten westen van de kerk - anders waren de gevolgen veel rampzaliger geweest.
De barrière van de grote rivieren en de Zeeuwse wateren had, in de strijd der
Republiek tegen Spanje, van noordelijk Brabant een frontgebied gemaakt, waarin de
drie oude vestingsteden Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch de strategische hoofdplaatsen waren en de twistappels tussen beide partijen, die ze elkaar bij
herhaling afilamen of trachtten af te nelnen. In 1622 nog had Spinola tevergeefS geprobeerd Bergen op Zoom in handen te krijgen - Merck toch hoe sterck! De herovering van Breda was daarom de Spanjaarden zeer welkom, dubbel welkom, olTldat de
stad de zetel was van de 'baronnen', de Oranje-Nassaus, leiders van de Opstand.
Op 6 juni, daags na de sIeuteloverdracht, vond de plechtige intocht plaats van de
de daarvoor uit Antwerpen gekomen Infante Isabella met haar gevolg, waaronder de
kardinaal aartsbisschop van Mechelen. Het officiële ritueel voltrok zich uiteraard in
het stadhuis. Toen werden ook de aldaar opgeborgen schatten van de er tegenover
liggende Lieve Vrouwekerk, daar door de hervormden uitgehaald, weer te voorschijn gebracht. Daaronder waren twee kostbare crucifixen - één Byzantijns uit de
Kruistochtentijd - en relieken, die door alle aanwezigen met diepe ontroering werden vereerd, waarna met een der crucifixen de zegen werd gegeven door de kardinaal aartsbisschop De la Cueva. Deze was meegekomen om de door de ketterij ontheiligde kerk opnieuw te consacreren - wat ook de volgende dag geschiedde.
Meer dan duizend protestanten moesten of wilden de stad verlaten. Ofschoon
'bevrijd', bleven de niet meer dan 2700 katholieke inwoners, waaronder een aantal
zojuist teruggekeerden, zitten met een ontredderde stad, lijdend onder de zware bezetting van het overwinnende leger, Spanjaarden, Italianen, Walen en Vlamingen,
die ze voor een groot deel moesten huisvesten en rustig houden, waarvoor ook de
verarmde stad veel geld moest voorschieten.
Prioriteit onder de te restaureren gebouwen had natuurlijk de Lieve
Vrouwekerk, die door de beschietingen gehavend was. Ook het orgel in de kerk was
aan herstelling toe. Het had in de protestantse tijd alleen dienst gedaan voor de dagelijkse wereldlijke bespelingen, was zwaar beschadigd en niet meer geschikt voor de
nieuwere katholieke liturgische muziek. Men ontbood begin 1626 de toen voornaamste orgelmaker uit de provincie, Martien Posselius uit Hoogstraten. 2
Toen Posse1ius een eindweegs gevorderd was, nodigden de kerknleesters een zekere Herman Hollanders uit om het restauratiewerk te keuren. Deze moet dus als
een gezaghebbend orgeldeskundige bekend geweest zijn. In de betalingspost van 7
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september 1626 in de Acten Magistraal wordt Meester Hermanus Hollanders betiteld als
Schoohneester ende Organist tot Eeckeren. Tot voor kort wist men van Hollanders' antecedenten niets meer dan de hier genoemde werkkring. Onderzoekingen, vooral
door Lennart van den Ende, hebben nog een eerder gegeven aan het licht gebracht,
namelijk Hollanders' organistschap aan de Sint Catharinakerk in Eindhoven van
1618 tot 1623.
Posselius' werkzaamheden strekten zich nog over een heel jaar uit. Al snel blijkt
in deze periode dat Hollanders' optreden niet zonder gevolg is gebleven, en dat het
contact tussen hem en de kerk verlengd en verstevigd is. De oudere stadsorganist
Libert Popta bleef ook in het katholieke tijdvak in functie voor de dagelijkse wereldlijke bespelingen, maar voor de katholieke eredienst wilde men het oude ambt van
'phonascus' opnieuw instellen. Deze plaats was tot in 1626 nog vacant gebleven.
Heeft .Hollanders daarvoor gesolliciteerd? We weten het niet. Maar in de rand van
de vermelde post van 7 september 1626 bevindt zich een op 15 oktober 1627 gedateerd onthullend bijschrift. Posselius blijkt zijn werk inmiddels te hebben voltooid.
Wederom wordt Hollanders uitgenodigd de keuring te verrichten, maar nu in de
hoedanigheid van sangmeester deser stadt: Hollanders is dus daarvóór tot phonascus
aangesteld, mogelijk zelf, al kort na 7 september 1626. Het is overigens opvallend
dat niet stadsorganist Popta ter keuring van het orgel wordt geroepen, maar de 'liturgische organist', de nieuwe phonascus Hollanders - hetgeen alles zegt over zijn COIllpetentie èn zijn praktijk als uitvoerend organist. Herman Hollanders is in het beeld
gekomen. Aan hèm nu de taak in de heerlijke gotieke ruimte van de Lieve
Vrouwekerk - met die van de Bossche Sint Jan de mooiste en meest weidse van
Noord-Brabant - de lijn van de grootse Zuidnederlandse muziektraditie na bijna
veertig jaar onderbreking weer op te nemen.
Ondanks de politiek penibele toestand in de stad aan de 'Breda Aa' - de dreiging
van een herovering door de Oranjes bleef levensgroot aanwezig - breekt voor
Hollanders een periode van welvaart aan, een korte periode van nauwelijks een decennium weliswaar, maar wel Hollanders' hoogtij, waarin zijn grote talent plotseling
openbloeit en tot snelle algehele ontplooiing komt.
Op burgerlijk gebied is zijn weg omhoog stormachtig te noemen. Hij huwt
spoedig Clara Joos(t)en Oudoci) en hun worden binnen tien jaar zeven kinderen geboren, allen gedoopt in de Lieve Vrouwekerk. De doophefIers zijn geen geringe
personen: voorname geestelijken, lieden van adelltjke tmiilies (onder andere
Polanens) en patriciërs van Breda. [Het is treffend te noteren dat iets geheel gelijksoortigs zich in dezelfde jaren voordeed in Rome met de grote organist van de Sint
Pieter, Girolamo Frescobaldi.]
Blijk gevend van grote ijver en produktiviteit ook in zijn ambt, treedt hij in
1631 naar voren met een bundel composities, genaamd Parnassus ecclesiasticus (De
kerkelijke kunstberg Parnassus), bestaande uit 41 liturgische motetten, dienend voor
de grotere feesten van het kerkelijk jaar. Het zijn de vruchten van drie jaar werken
in zijn ambt als zangmeester en organist, een geheel nieuw repertoire opbouwend
voor de luister van de eredienst in de her-ingewijde en herstelde Lieve Vrouwekerk.
Maar dan blijkt dat zijn naam een grote klank gaat krijgen tot ver buiten het Bredase.
Hij draagt dit eerste werk op aan zijn pastoor en kanunnik aan de Lieve
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Voorwoord en opdracht
van de Parnassus
ecclesiasticus.

Vrouwekerk, de geleerde Jacobus Vrancx, Mechelaar, licentiaat in de theologie van
de universiteit van Leuven, en laat het drukken bij de vermaardste muziekuitgeverij
van de Lage Landen, Phalesius, of liever de Erven Phalesius in de metropool
Antwerpen, de stad en de muzikale wereld waarmee Hollanders sterk betrokken was
geraakt in zijn jaren als organist te Ekeren, toen even ten noorden van Antwerpen en
nu geheel in die stad opgenomen. Het jaar van verschijnen, 1631, was overigens een
zeer kritiek moment onder de dreiging van de kant van de staatsen. De verhouding
van Hollanders' kunst met de cultuur van Antwerpen en de Zuidelijke Nederlanden
zal later in clit betoog worden aangeroerd.
De keuze van Herman Hollanders als zangmeester aan de Lieve Vrouwekerk
wordt door de Parnassus meer dan alleen in het gelijk gesteld: in korte tijd heeft hij
muziek, koor en kerk tot bloei gebracht en tot een middelpunt van kerkelijke toonkunst omgevormd. Repertoire en niveau van de composities doen een achtenswaardige standaard van de uitvoering ervan veronderstellen. Hollanders verrijkte tegelijk
de Nederlandse polyfonie met een uiterst belangrijk kunstwerk. Over dit alles hiema
meer.
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Maar Hollanders ging voort, zijn scheppingsdrang leidde tot steeds nieuwe werken, niet alleen voor zijn kerk, maar ook voor andere milieus, zoals de norbertijnen
en de jezuieten. In 1634 kwam een tweede opus magnum van zijn hand van de persen van Phalesius, die hij noemde ]ubilu5 jlliorum Dei Oubelzang van de kinderen
Gods). Deze verzameling bevat nog tien motetten meer dan de vorige, namelijk 51.
De dedicatair was ditmaal een hoogeerwaarde: monseigneur Petrus Coens, kanunnik
aan de kathedraal van Antwerpen en waarnemer van de vacante bisschopszetel, die,
blijkens het voorwoord, ook een beschermheer van Hollanders was. Opnieuw blijkt
de sterke band met de Sinjorenstad.

2.

Titelblad van Iubilus filiorum Dei.

Drie jaar nadien, in 1637 komt dan toch het noodlot over Breda: na een zwaar
beleg van drie maanden moet het zich op 7 oktober overgeven aan prins Frederik
Helldrik - zijn eigenlijke heer. Nu zijn het omgekeerd vele katholieken, voorop de
geestelijkheid, die de stad moeten verlaten. Ook voor Hollanders betekent dit een
abrupt einde van zijn gelukkige verblijf en zijn prachtige ambt te Breda. Van hem
horen we niets, hij schijnt in de vergetelheid te zijn ondergegaan.
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Waar ging hij heen, terug naar Antwerpen? Het mocht schrijver dezes bij toeval gelukken hem nog eenmaal aan te treffen. Bij het zoeken naar nadere gegevens
aangaande het beroemde orgel van de Sint Laurenskerk van Alkmaar, stootte ik op
de volgende post in het resolutieboek van burgemeesteren der stad Alkmaar, begin
december 1639: Betaelt aen Adriaen Cornelisz Keijser, waert in 'tschippershuys de somme
van twee en twintich };ulden seven stuyvers over tractement ende verteerde casten van mI harmanus hollanders organist dewelcke bij Burgemeesteren waren aJjgesproocken.
Bij gebrek aan specificatie stelt men zich de vraag, wat de reden was ván
Hollanders' aanwezigheid in Alkmaar en de aard van zijn bezigheid. De kwestie in
Alkmaar was de volgende. In het vroege voorjaar van 1638 was de organist Jan van
Bochum overleden. Pas in december 1639 wordt de opvolger aangesteld, Jacob
Crabbe. Twee ad-interim-organisten hebben het organistschap' zolang waargenomen. Begin december 1639 wordt de tweede aJjgedanckt. Het bedrag aan de waard
betaald betekent dat Hollanders slechts kort in Alkmaar verbleef Het feit dat de burgemeesteren dit verblijf bekostigden, sluit uit dat Hollanders als sollicitant in de vacature optrad: hij werd uitgenodigd. Ook de betiteling 'meester' wijst in die richting.
Twee mogelijkheden lijken ons voor de hand te liggen. De eerste is dat hij als deskundig beoordelaar gevraagd was bij het proefspel van de kandidaten; uit wie Jacob
Crabbe als overwinnaar te voorschijn kwam. De tweede, dat hij om advies gevraagd
werd aangaande de plannen omtrent het nieuwe, door Hagerbeers te bouwen grote
orgel. Hollanders kan ook voor beide zaken opgetreden zijn. 3
Verder spreken voor Hollanders alleen nog zijn werken - wat uiteraard het belangrijkste is.
Dat wij sinds een vijftiental jaren de composities van Herman Hollanders voor
het grootste deel kennen en kunnen horen, is in oorsprong te danken aan een initiatief uit de eerste na-oorlogse tijd, om de voor Nederlandse muziekwetenschappers
en -geïnteresseerden intrigerende naam Hollanders, die, met vermelding van enige
werken en vindplaatsen, voorkwam in Eitners befaamde en onontbeerlijke
'Quellenlexicon', eindelijk eens aan een onderzoek te onderwerpen. De initiatiefnemer was een norbertijn van de abdij Tongerlo, Titus Timmerman. De eerste resultaten van zijn nasporingen - daaronder vooral de vondst van Hollanders' werkzaamheid in Ekeren en Breda - publiceerde hij voorlopig in het orgeltijdschrift 'De
Praestant' in de jaren '50. Eén dergenen, die eveneens daarop voortgingen, was de
musicoloog Frits Noske, in de jaren rond 1960 als directeur verbonden aan de
Openbare Muziekbibliotheek te Amsterdam. Hij vatte een grondig onderzoek aan
naar de her en der verspreide stemboeken. De 'Vereniging voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis' gaf hem de opdracht een uitgave voor te bereiden van het bereikbare materiaal en met de hulp van de musicologe Annette Verhoeven realiseerde
hij deze in 1979. Het resultaat was niet slechts bevredigend maar ronduit verbluffend: een groot musicus en componist was herontdekt. In Breda ontwikkelde
zich een levendige interesse, voortzetting van onderzoek en tot klinken brengen van
Hollanders' motetten, uiteraard vooral in de Grote of Lieve Vrouwekerk zelf, waar
ze oorspronkelijk en voor het eerst geklonken hebben.
Bij het horen van deze muziek ervoer men aanstonds het besef van een groot
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meesterschap: de opbouw is sterk en met vaste hand geleid, de stemvoering is bijzonder gaaf en uiterst knap, de samenklank diep sonoor en doorzichtig, de melodiek
is aan- en welsprekend, de totaalindruk van de polyfone stukken is dikwijls machtig,
meermalen aanglijpend, soms ook overweldigend. De sfeer is zuiver religieus, wars
ook van gemaniëreerdheid en barokke grootspraak. Hiertoe gaf menige tekst, van
nog niet geïdentificeerde herkomst, ampele gelegenheid, getuige het volgende voorbeeld. In het motet Dum zelo plenus, ter ere van de grote jezuietenmissionaris
Franciscus Xaverius, roept de van mystieke gloed vervulde ziel van de heilige tot het
voorwerp van haar liefde, Christus: Caede me, ure me, seca me, parum est (Sla mij, verbrand me, doorsnij mij, het is nóg te weinig). Hier heeft, als vervolg op de visioenen
van Theresa van Avila, de jezuietische spiritualiteit zich verloren in een typisch
Spaans extreem grotesk maniërisme. Hollanders' muzikale uitdrukking hiervan is wel
van een prachtige warmte, maar blijft beheerst, voornaam, klassiek.
De oude, ideale 'kathedralenmuziek' , die men bij de vroegere grote meesters,
zoals Josquin of Clemens non Papa aantrof, vindt bij Hollanders een voortzetting. En
als ergens de van de Oudheid af aan geroemde, lenigende, weldadige, harmoniërende uitwerking van de musica voelbaar is, dan is dat zeker ook het geval met die van
Herman Hollanders.
Hollanders beheerst zowel de oudere polyfone stijl in al zijn vormen, de 'stylus
antiquus', als de meest recente trant, de monodie. Laten we al deze verschijningsvormen in het kort één voor één belichten.
Eerst dan de verschillende manieren van de oudere meerstemmigheid. De voornaamste is de meest eigenlijke, de stijlvorm van het machtige stemmenweefsel, een
uiterst kunstig nauwgesloten maar toch open vlechtwerk van zelfstandige sternlijnen
- zoals de laat-Gotieke ribbenspelingen in de kerkgewelven, van vooral Engeland en
Zuid-Duitsland - één van de grote triomfen van de Gotieke muziek en van de
Gotiek zonder meer. Een kunst vooral ontwikkeld in Engeland en de Zuidelijke, later ook in Noordelijke Nederlanden. Daarin lichten de namen op van de geniale
meesters, overal in Europa geroemd èn gevraagd: Dufay, Obrecht, Ockeghem,
Josquin des Prez, Lassus en nog in Hollanders tijd, de Engelsen Byrd en Gibbons èn:
Sweelinck! Een kunst die in Spanje De Victoria daarop zag voortbouwen en in Italië
Palestlina. Hermanus Hollanders hoort in hun rijen thuis, en vielt in deze stijl zijn
hoogste kunnen uit.
Een tweede vorm is die van strenge tot meer vrije homofonie: wel meerstemmigheid maar met gelijktijdige stappen, accoorden van de stemmen. In Italië ontstaan in de wereldlijke muziek, werd deze vorm vooral door toedoen van Josquin in
de kerkelijke kunstmuziek binnengevoerd en met een nieuwe dimensie van dramatische expressie verrijkt. Hollanders past deze stijl op de geschikte momenten toe.
Oók in Italië kwam in de zestiende eeuw een toonvertijking op: de chromatiek,
'kleuring': verhogingen en verlagingen van de toon met een halve toonschrede,
waardoor een heel apart effect ontstaat, dat men kan vergelijken met kleine, maar
opvallende kleurveranderingen. Dit uitdrukkingsmiddel gebruikte men voor bijzondere verfijnde zielsaandoeningen, vooral bij bijvoorbeeld diepe bedroefdheid, een lamento. De chromatiek drong ook de kerkelijke polyfonie binnen. Een onvolprezen
voorbeeld geeft Hollanders in zijn motet 0 vos omnes, woorden van Maria, Moeder
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Fragment van het motet 0 vos omnes met chromatische effecten vooral op het woord dolor (smart).
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van Smarten - waarvan in de Lieve Vrouwekerk te Breda in de kooromgang nüdden
achter het koor, als onderdeel van het grafi110nument Van Renesse-Hamal een voortreffelijke, maar door de beeldenstormers zwaar gehavende voorstelling te zien is. De
maniëristen van de zestiende en zeventiende eeuw gebruikten de chromatiek in de
muziek dikwijls op een onnatuurlijk gekunstelde, overladen wijze. Niets hiervan bij
Hollanders: zijn motet is een verheven contemplatie, de smartuitdrukking is diep
aangrijpend als in een zuiver antiek drama.
Nog een vierde compositietrant, evenzo opgekomen in Italië - maar eigenlijk
door weer een groot Nederlander, Adriaan Willaert, als kapelmeester in de San
Marco-kerk te Venetië voor het eerst als vroeg-Barokmiddel, als ruimte-effect uitgevonden - mengt zich in de polyfonie, namelijk de concerterende stijl, waarbij twee
(of meer) klankgroepen met elkaar contrasteren. Ook deze 'dubbelkorigheid' vindt
bij Hollanders een orenstrelende verwezenlijking. In een ideale akoestische ruimte
van een gotieke kathedraal, zoals de Bredase Lieve Vrouwe, ontstaat dan een nieuwe
ervaring: de zeer elegante liniatuur van de architectuur, de voelbare ruimte, de gezeefde lichtinval door de ramen worden nog mooier en actueler onder de harmonisch wedijverende klankenuitstorting: ze mengen zich in het' concert'. Over de bijzondere verwantschap van Hollanders' muziek met die van de contemporane
Engelse meesters wordt verderop nog gehandeld. Tot nog toe meende men dat
Sweelinck's Cantiones sacrae van 1619 het laatste monument en een groots af'icheid
betekende van de aloude Nederlandse meerstemmigheid: Hollanders verlengt deze
kunst met nog tien tot vijftien jaar.
Maar intussen had zich in Italië sinds 1600 een volkomen anders geaarde, aan de
polyfonie tegenovergestelde muziekwijze gepresenteerd: de monodie, de solozang
met instrumentale begeleiding. De bovenstem trok alle zeggingskracht tot zich, werd
tot alles overheersende alléén opererende melodie, de andere stemmen werden gereduceerd tot puur harmonische ondersteuning, onttrokken aan de menselijke stem en
toevertrouwd aan één of enkele instrumenten, meestal het clavecimbel met enkel
een de bas onderlijnend instrument, de viola.
Ontstaan met en voor de nieuwe grote vorm, de opera en voor het lied, verscheen de monodie toch al snel in de kerk: Viadana's Cento concerti ecc1esiastici
(Honderd Kerkelijke concerterende stukken) van 1602 vormde daarvoor het eerste
imponerende voorbeeld, spoedig ook buiten Italië bekend en nagevolgd 4 • En ook
hier ontneemt Hollanders aan een vermaard Nederlander de erepalm. Constantijn
Huijgens, een van de grote mannen in de Gouden Eeuw, 'homo politicus', secretaris
van Prins Frederik Hendrik, daarnaast hoogstbegaafd op het gebied van de letterkunde en de muziek, geboren uit een Terheijdense L,milie, die in 1629, juist in
Hollanders jaren, een jeugd-autobiografie schreef en daarin spreekt van mijn Bredase
jàrnilie, gaf in 1647 te Parijs zijn Pathodia sacra et projàna (Zielroerende geestelijke en
wereldlijke zangen) uit, bestaande uit sololiederen met instrumentale begeleiding.
Dit werk heeft altijd gegolden als de eerste Nederlandse monodische kunst.
Hollanders gaat hem zestien jaar vooraf We kunnen, samenvattend, vaststellen, dat
Herman Hollanders in de Nederlanden hoogstwaarschijnlijk de laatste was van de
'ouden' en de eerste van de 'll1odernen'.
Zouden we, buiten zijn muziek, meer willen weten over zijn persoon,
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Hollanders zelf heeft ons enig inzicht gegund. Dat deed hij in de voorwoorden van
beide muziekuitgaven. Hollanders doet zich daar kennen als een erudiete en scherpzinnige geest, een ware humanist. Hij toont een virtuoze Latijnse-taalbeheersing,
naar de geest van zijn tijd enigszins 'barok' gekunsteld, een levendige en interessante
gedachtenwereld, een grondige kennis van de antieke en renaissancistische visie op
mythologie en literatuur. Er spreekt een intieme band uit met de evenzo hUlTlanistisch gevOlmde geestelijken, zijn beschermheren. Juist het persoonlijke, onvervreemdbare karakter van de ontboezemingen sluit uit dat een 'humanist-op-bestelling', een ander dus, deze stukken voor hem zou hebben opgesteld. Muziek en
woord maken duidelijk, dat Hollanders een in die tijd hoogst gekwalificeerde opleiding heeft genoten, waarschijnlijk in een geestelijk milieu.

4.

Grote of Onze Lieve Vrouwekerk met het grote kerkhof, gezien vanuit het zuid-oosten; potloodtekening door A. Beerstraten (1622-1666).

Antwerpen is voor Hollanders een belangrijke zo niet de belangrijkste voedingsbodem. geweest, zeker vanaf zijn jaren te Ekeren. Maar ook de stad Breda heeft van
ouds bijzondere betrekkingen gehad met deze metropool van kunst, wetenschap en
handel. Enige factoren waren oorzaak, dat de blik van Breda ook wel op het
Noorden werd gevestigd: de Oraqje-Nassause heren van Breda, die de stadhouders
werden van de Noordelijke Nederlanden en later de koningen van Nederland, en de
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scheiding van Nederland en België in 1830, waardoor de landgrens op onnatuurlijke
wijze even ten zuiden van Breda dwars door het Brabantse land kwam te liggen.
Maar van nature was Breda altijd op het Zuiden gericht. De grote rivieren
scherm.den het als het ware van het Noorden af Breda was een stad van Brabant, dat
zich naar het Zuiden uitstrekte tot diep in het tegenwoordige België. De kleinere
provinciaalse stad Breda was cultureel en maatschappelijk sterk betrokken op en afhankelijk van het grote Antwerpen, de dichtstbij gelegen overheersende conglomeratie. Voor de hogere opleidingen schoolde men zich in Antwerpen. De vanzelfsprekende eerste sprong vanuit Breda naar een meer belovende werkgelegenheid was die
naar Antwerpen. Denken we bijvoorbeeld aan de schilder Willem Key, dé portrettist
van Willem de Zwijger, Heer van Breda. Antwerpen als springplank naar nog hoger:
de beeldhouwers Gerard van Opstal en Martijn van den Boogaert (Desjardins!) vonden via Antwerpen de weg naar Versailles. Constantijn Huygen's moeder, Susanna
Hoefilagel was een Antwerpse. En is er een mooier bewijs van die verbondenheid
dan de twee hoofdkerken? - de grandioze Onze Lieve Vrouwekathedraal van de
Scheldestad, en die andere aan de Lieve Vrouwe gewijde, als de kleinere zuster maar
even fraaie collegiale van Breda? Dit tweetal vormt het hoogtepunt van de Brabantse
Gotiek, beider torens vieren en zingen hun verwantschap hoog de hemel in.
De banden werden - uiteraard - opnieuw sterk aangehaald tijdens het Spaanse
interregnum van 1625 tot 1637, de periode Hollanders. Wijzen we op enige interessante zichtbare getuigen hiervan op bouwkundig - beeldhouwkundig gebied. Werd,
als een soort voorspel, de Vleeshal op de Grote Markt - tot voor kort het Stedelijk
Museum - met het achterpoortje aan de Karrestraat, in 1615 al in Antwerpse trant
door een Antwerps bouwmeester herbouwd, Herman Hollanders zag omstreeks
1630 de fraaie zogenaamde 'Antwerpse poorljes' - in Antwerpen zelf, grappig genoeg, 'Spaanse deurkes' geheten - verschijnen, waarvan er nu nog enkele over zijn:
de ingangspartij van Nieuwstraat 21 en, het mooiste, aan de achterzijde van
Catharinastraat 18, heden uitziende op de aangename openbare tuin, met de mogelijk Plato voorstellende buste: een echo van de grootse Rubensperiode in Antwerpen. Drukte de bouwheer van dit huis hiermee zijn banden uit ntet de Antwerpse
Justus Lipsiuskring, met de gebroeders Rubens, Moretus, Brant en andere hooggecultiveerde Sinjoren?
Zuidenwind waaide ook weer voller Breda binnen door de komst van de jezuieten en de aanwezigheid van de norbertijner orde. De jezuieten kwamen als onmiddellijk gevolg van de intocht van Spinola en de Infante, en namen, als ijveraars
tegen het Protestantisme, al aanstonds in 1625 de Latijnse School over. Ze bleven in
contact met hun ordebroeders in Antwerpen aan de Carolus Borromeuskerk, waarvan één in 1626 een werk over het Beleg van Breda uitgaf
Het norbertinessenklooster Sint Catharinadal vormde de toegangspoort van de
norbertijner cultuur, toestromende uit de bloeiende Brabantse abdijen van Postel,
Averbode, Tongerlo, 't Park, Grimbergen en Berne - deze laatste toen in ballingschap. In de 'gulden jaarkring' van Herman Hollanders zangbundels treffen we drie
motetten aan gewijd aan drie hoofdheiligen van deze orden: Ignatius, Franciscus
Xaverius en Norbertus. Dit duidt op relaties van de muziekmeester van de Lieve
Vrouwe met deze religieuze 'families', in en buiten Breda.
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Weer op muzikaal terrein gekomen, moeten we wat dieper ingaan op gewichtige invloeden vanuit Brabant en Vlaanderen, en in het bijzonder vanuit Antwerpen,
op Hollander's werken, en de plaats hiervat1 in een grotere, fascinerende samenhang.
Als cruciaal middelpunt fungeerde de al genoemde muziekdrukkerij , en -uitgeverij
Phalesius te Antwerpen: daar kwam alles samen en van daar uit vond alles verspreiding. Een aantal Engelse meesters, die werkzaam waren in de Zuidelijke
Nederlanden en hun composities bij Phalesius uitgaven, hebben Hollanders beïnvloed. Die invloed betrof de oude meerstemmigheid (-de al genoemde Italiaanse
gold de moderne 'monodie'-).
Inderdaad, de Engelsen! Vijf eeuwen eerder al manifesteerden zij zich als medegrondleggers van de polyfone muziekkunst. Het principe van de canon, de fuga, de
doorimitatie danken we aan hen; evenzo de terts- en sextsamenklanken. Na een periode van lichte terugval tijdens het optreden der Nederlandse Scholen in de vijftiende eeuw, kwamen ze in de tweede helft van de zestiende eeuw zó schitterend terug,
dat ze weer de evenknie werden van de toen leidende grote Nederlanders, zoals
Lassus en even later Sweelinck. Hun grootste meesters waren Tallis, Byrd, Dowland,
Morley, Gibbons.
Nu was, door de godsdienstige problemen, een aantal katholiek gebleven
Engelse musici naar het vasteland uitgeweken, en met name in de Zuidelijke
Nederlanden werkzaam geworden. Ze waren allen een kleine generatie ouder dan
Hollanders. Zo was Peter Philips, een geestelijke, sedert 1597 in dienst van de aartshertogen. (Memoreren we het grote schilderij Het gehoor uit 1617-1618 van Jan
Brueghel de Oude, waarop zes stemboeken van Philips' Madrigalen getoond worden;
nu in het Prado). Richard Deering werkte een tijd als organist bij de Engelse benedictinessen in Brussel. J olm Bull, de vermaande virginalist, was van 1617 tot zijn
dood in 1628 organist aan de Antwerpse kathedraal: Hollanders, toen werkzaam te
Ekeren, moet hem zonder twijfel gekend en geregeld ontmoet hebben en stond mogelijk met hem in nog nauwer contact. Philips, Deering en Bull gaven onder meer
Cantiones sacrae uit bij Phalesius - ook Hollanders' uitgever. Luisterend naar
Hollanders' motetten (cantiones sacrae!), nemen we meerdere typisch Engelse kenlTlerken waar, zoals de fi-aaie, intrigerende 'dwarsstand'-dissonanties, onder andere in
het genoemde 0 vos orrmes.
Ook andere voorname meesters moet Hollanders in Antwerpen gekend hebben,
en natuurlijk hun werken. Zoals Corneille Verdonck, voormalig hoforganist van
Philips II in Madrid, en te Antwerpen in dienst van enige hoge seigneurs, en die aldaar in 1625 overleed. De Amsterdamse meester Jan Pietersz Sweelinck, die in 1604
in Antwerpen verbleef, was met Verdonck bevriend, zoals ook met Philips en Bull:
wederzijds prezen ze elkaar hogelijk.
Als we nu constateren, dat ook Sweelinck zijn werken bij Phalesius uitgaf, bovenal zijn beroemde Cantiones sacrae van 1619, dan kunnen wij 'het net toetrekken':
Hollanders' cantiones sacrae - want dat zijn zijn motetten, ondanks de poëtische betitelingen - behoren met die van Philips, Deering, Bull, Verdonck en Swee1inck tot
de 'common wealth' van de Zuid-Nederlandse contrareformatorische muziekcultuur, waarvan Antwerpen het middelpunt was. Zoals het dat was op talrijke andere
gebieden, de bouw-, bee1dhouw- en schilderkunst (De Vos, Rubens, Van Dijck!) en
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de grafische kunst (de Sadeleers, de Wiericxen, Van der Passe, de Galles). Merken
we op, dat SweeJinck's Cantiones nu plotseling niet meer een beetje vreemd alléén
staan als een soort onverwachte katholieke 'zwanezang' van de meester in het kader
van het Amsterdamse schuilkerkleven, maar deel uitmaken van een zeldzaam, hoogstaand cultureel geheel en een tijdsdocument, waartoe ook Herman Hollanders'
werk behoort.
We zouden zo graag een scherper beeld willen hebben van persoon en werk van
Hollanders in de toenmalige realiteit. Nadere gedocumenteerde gegevens ontbreken
echter. Vele vragen blijven open. Zo zouden we willen weten:
- wat het zangersmateriaal was waarover Hollanders beschikte,
- op welke plaats of plaatsen in de kerk de muziek werd uitgevoerd, en
- waar Hollanders woonde.
Proberen we langs andere wegen daar toch enig Jicht in te brengen. Eerst betreffende muzikale middelen. In de schuilkerkperiode vóór 1625 ging men voort op
de traditionele manier, maar in sterk gereduceerde nlate. De Lieve Vrouwekerk was
een titulaire 'collegiale', dat wil zeggen een kerk waar een college van kanunniken
('canonici') verbonden was, die de diensten verzorgden, de mis en de 'canonieke'
getijden. (Dit was één graad lager dan een kathedraal waaraan een bisschop verbonden was, maar in waardigheid onmiddellijk daarop volgende). De parochianen volgden in de praktijk de luis en van de getijden meestal alleen de vespers op zon- en
feestdagen. De kanunniken zongen ook, namelijk het Gregoriaans, daarbij gesteund
door enige volwassen lekenzangers en een klein aantal koorknapen, de zogenaamde
koralen (craollees zei men in het Zuiden). Aan meerstemmige muziek zal men in de
schuilkerktijd van 1590 tot 1625 op slechts bescheiden schaal zijn toegekomen.
Toen plotseling de Lieve Vrouwekerk weer beschikbaar kwam en een echte
phonascus in de persoon van Flerman Hollanders kon worden aangesteld, moest de
grote kunst van de polyfone zang weer worden opgebouwd. Door de genoemde
'her-kathoJisering' van de Latijnse school in 1625, waaraan de gegoede families hun
zonen toevertrouwden, was de conditie om op hoger en breder niveau te musiceren
zeer verbeterd: daar was zeker geschikt zangersmateriaal te vinden. Overigens
schonk, volgens Van den Ende, Hollanders zelf aan twee koralen onderdak in zijn
huis.
Toch moeten we niet denken aan een groot koor, zoals wij ons dat voorstellen.
De periode van 1628 tot 1637 behoort weliswaar tot de Barok, waardoor we zouden
kunnen veronderstellen, dat men tegenover de late Middeleeuwen en Renaissance,
met grotere middelen werkte, in feite echter was ook nog in die tijd de bezetting
met musici zeer kleinschalig. Echte grotere koren en een echt kerkorkest kon men
pas sedert 1650 aantrefièn, de tijd dat geheel Europa, na het langdurige en vele oorlogsgeweld door een ongekende vrede begunstigd, zich vrijuit veel monUlIlentaler
ging gedragen.
Hollanders hief de zangpraktijk aan de Lieve Vrouwe in korte tijd op tot de
hoogte van de grote kerkelijke centra, zoals in Antwerpen, getuige zijn eigen scheppingen. De suggestie van Lell11art van den Ende, dat Hollanders beproefde zangers
betrokken zal hebben uit zijn vorige Antwerpse omgeving, lijkt me, althans voor de
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beginjaren, zeer aanvaardbaar. Hetzelfde geldt voor de instrunlentalisten, de strijkers,
zoals Hollanders die in de dubbelkorige motetten disponeerde. We moeten ons een
koor voorstellen van niet meer dan maximaal twintig zangers, eerder minder, minimaal tien, bijvoorbeeld een achttal koralen voor de sopraan- en altpartijen, en eventueel iets minder voor de tenor- en basstemmen.

5.

Voormalig orgel van de Sacramentskapel in het zuidertransept, uit 1534, waarop ook HolJanders speelde
- nu, sedert 1718, als rugwerk deel van het grote orgel aan de westmuur.

Op welke plaats of plaatsen in de kerk voerde men deze muziek uit? De huidige
situatie vap het grote orgel aan de uiterste westwand dateert pas van 1715, toen de
orgelbouwer Jacob Zeemans ten behoeve van de begeleiding van het psalmzingen wat in het schip van de kerk gebeurde - het oude orgel daarheen verplaatste en dit
vergrootte met een hoofdwerk. Daarvoor hing dit oude orgel als 'zwaluwnest' in de
westwand van het zuidertransept recht tegenover de Sacramentskapel. Deze kapel
was door de grote verering van het Heilig Sacrament van de Niervaart, vooral ook
door de bedevaarten er heen practisch tot het zwaartepunt van de kerk geworden,
waar de meeste Heilige Diensten plaats vonden, ook de Missen door de week. De
kapel werd in de jaren '30 van de zestiende eeuw voltooid, en het orgel evenzo: in
1534. We kunnen dus veilig concluderen, dat dit orgel speciaal voor de sacramentskapel is gebouwd. Heeft het ook een galerij om zich heen gehad, gesteund door kolommen? Daar zijn geen aanwijzingen nl.eer voor, maar mogelijk en gewoon zou het
wel zijn. Hoe het ook zij, in deze hoek van de kerk heeft de uitvoering van de muziek plaats gevonden.
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De gerenommeerde organist, die Hollanders was, heeft op dat orgel ook als solist gespeeld: muziek gebaseerd op Gregoriaanse liturgische thema's, ricercares, fantasieën van eigen conlpositie. Niets daarvan is bewaard, maar deze nmziek behoorde
uiteraard tot de grote Zuidnederlandse trant en was zeker geheel verwant aan die van
John Bull in de Antwerpse kathedraal.
Er is nog een ander gedeelte van de kerk waar in de voor-reformatorische tijd
geregeld koorzang klonk: op de Mariafeesten en op de aan Maria gewijde zaterdagen
onder de auspiciën van de Lieve Vrouwebroederschap (ook het Lieve Vrouwegilde
genoemd) in de Lieve Vrouwe- ofPrinsenkapel èn in het noordertransept. Nu werd
de eigenlijke Mariakapel zodanig het domein van haar stichters, de graven van
Nassau, dat men voor de gewone gelovigen een tweede locatie inrichtte, dichtbij,
namelijk aan de oostkant van het noordertransept: daar verscheen ook het embleem
bij uitstek van de Broederschap: de Annuntiatie. Daar ook heeft het altaar gestaan.
XLI
AVE MARIA
Cantus, Altus, Tenor & Bassus
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Begin van het
motet Ave Maria.

Daarboven in diezelfde oostwand zijn sporen van een gaanderij gevonden: bestemd
voor zangers? Deze oplossing van een Lieve Vrouwegilde-altaar in het noordertransept was niet ongewoon: in de Goudse Sint Jan was dat ook het geval. Het was het
gebruikelijke alternatief als er geen speciale Mariakapel was. Is het Lieve
Vrouwegilde in de katholieke periode 1625-1637 weer actief geworden? Het is
hoogst waarschijnlijk. In dat geval zal ook Hollanders zijn tribuut hieraan geleverd
hebben; herinneren we hier aan zijn motet Ave .Maria.
Waar woonde Herman Hollanders? Het antwoord hierop zullen de archieven
waarschijnlijk nooit prijs geven. De gedachte, dat de phonascus een huis aan de kerk
kreeg, wordt niet ondersteund door de gedocumenteerde feiten. Integendeel: er zijn
vele bestemmingen bekend van de huizen en huisjes rond de kerk en in de
Reigerstraat, waar korte tijd een pand als pastorie heeft dienst gedaan, maar geen ervan betreft de phonascus. 5 Nu is de oude berichtgeving ook hier verre van compleet.
Volgens Van den Ende heeft Hollanders toch een huis van de kerk bewoond, vooralsnog van onbestemde locatie. Het moet een ruime woning geweest zijn voor het gezin, dat uitgroeide tot negen personen, waarbij nog een paar koralen. Misschien toch
aan de Noordzijde van de Reigerstraat? In de voormalige pastorie?
Op 5 juni 1933 vond in Breda een 'Hollanders Festival' plaats - naamgeving met
een aardige variant op een andere overbekende jaarlijkse muziekactiviteit - als eerherstel voor een groot meester. Het ogenblik van deze eerste officiële manifestatie
was het logisch uitvloeisel van, en de kroon op veertien jaar groeiend besef van het
belang van Hollanders' composities op zich èn voor Breda, van steeds meer verrassingen opleverende ontdekkingstochten door het rijk van die tonen door de bevlogen
dirigent Daan Manneke met zijn voortreffelijke 'Cappella Breda' - wat in 1992! al
uitmondde in een eerste vastlegging en presentatie op cd: vijftien meerstemmige en
monodische motetten van Hollanders. Met diep bewustzijn luisterden we op die
junidag naar de sublieme inventies van de meester op de gewijde plaats waar ze ontstaan waren en het eerst gehoord werden, omgeven door een ware ere-escorte van
de grote tijdgenoten uit onze streken, Sweelinck, Huyghens, Van Noordt,
Benedictus Buns, en uit Italië, Monteverdi en Frescobaldi. Ook van de hoge toren
dwarrelden door stadsbeiaardier Jacques Maassen ontlokte klanken van de muziekmeester van de Lieve Vrouwe over de stad.
Het tijdstip van het Festival viel ook om een andere reden gelukkig uit.
Hollanders' geboortejaar is nog onbekend, maar als we de nu bekende gegevens van
zijn leven afwegen, kan de conclusie zijn, dat hij omstreeks 1595 geboren is, eventueel dus in 1593. Zo was er sprake van een eeuwfeest, van het vierhonderdste geboortejaar.
Kort was Herman Hollanders burger van Breda, maar het belangrijkste, zijn muzikale oeuvre, ontstond in deze stad, voor deze stad, die hem na zoveel tijd eindelijk
en terecht als een teruggevonden zoon herkende, erkende en in de armen sloot.
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AANTEKENINGEN

*

Dit artikel is de enigszins uitgebreide weergave van de voordracht gehouden op 5 juni 1993 in de
Lutherse Kerk te Breda bij gelegenheid van het 'Hollanders Festival' en de jaarvergadering van de
'Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis'.

1. Deze teksten en een aantal andere gegevens zijn ontleend aan Th. E. van Goor, Beschrijving der Stadt en
Lande van Breda (Den Haag 1744).
2. Voor deze en meerdere volgende gegevens is gebruik gemaakt van het voortreflèlijke werkje van L.H.
van den Ende, Geschiedenis van her orgel in de Grote of OL V Kerk te Breda (z.pl. 1989).
3. P.M. Fischer, 'Het grote orgel van de Sint Laurens te Alkmaar' (1961); manuscript, kopie aanwezig in
het Stedelijk MuseWl1 van Alkmaar.
4. Lodovico Grossi da Viadana (ca. 1560-1627). Naar aanleiding hi.ervan zij herinnerd aan de wereldpremière van Viadana's "Salmi a guattro chori" in de zeer geroemde uitvoering door de Cappella Breda,
andere koren en vele instrumentaljsten o.l.v. Daan Manneke op zondag 26 juni 1994 in de Grote of
Lieve Vrouwe-Kerk.
5. Zie Dr. F.A. Brekelmans, 'Het keurslijf van de Grote Kerk', in: Bijdragen over de Grote Kerk te Breda
(Breda 1969).
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