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DISCLAIMER 
 
 
De in dit document opgenomen marsen en signalen voor het Staatse Leger zijn 
reconstructies, op basis van zeer summiere informatie. Dit document en de daarin 
opgenomen stukken zijn dus GEEN historische bron, tenzij expliciet anders vermeld. Ik raad 
dan ook sterk af deze stukken te vermelden als authentiek en/of historisch. Het is eerlijk 
gezegd allemaal giswerk. Ik ben, ondanks mijn uitgebreide historische kennis, geen expert 
op het gebied van militaire muziek en beweer dat ook zeker niet te zijn. Het is te hopen dat 
iemand op een dag ergens een boekje uit die tijd vindt met een duidelijke beschrijving van de 
marsen en signalen die het Staatse Leger tijdens de Nederlandse Opstand gebruikte, en dat 
dit document volkomen overbodig wordt. Tot dan toe is dit hetgeen dat het dichtste in de 
buurt komt van de militaire muziek van die tijd.  
 
 
De auteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorplaat: Duitse afbeelding van een tamboer, 2

e
 kwart 17

e
 eeuw. 

 
Blz. 3, boven: sierlijst met muzikanten uit  “Deuteromelia” van Thomans Ravenscroft, 1609; onder: versiering uit 
het tweede boek van de “Syntagma Musicum” van Michael Praetorius, 1619. 
 
Blz. 5: gravure van een Tamboer door Hendrick Goltzius en Jacob de Gheyn, 1587.  
 
Blz. 8: versiering uit het tweede boek van de “Syntagma Musicum”. 
 
Blz. 9: Verschillende trommen en pauken (“herpauk”, van: ‘heer’, leger), zoals gebruikt in de legers in de 16

e
 en 

17
e
 eeuw. Duitse prent, tweede helft 16

e
 eeuw.  
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Inleiding 
 
 

Wat we weten van de militaire muziek uit de periode van de Nederlandse Opstand, -beter 
bekend als de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648),- is dat elk regiment zo ongeveer zijn 
eigen signalen en marsen kende. Wonderwel is daarvan vrijwel niets bewaard gebleven. 
Sinds jaar en dag spelen Britse re-enactmentgroepen marsen en signalen uit de tijd van de 
Engelse Burgeroorlogen (1642 – 1651) tijdens evenementen. Zij hebben deze gevonden en 
gereconstrueerd op basis van de weinige bronnen die ze tot hun beschikking hebben. 
Echter, ook zij hebben bij gebrek aan originele stukken eigen marsen en signalen ontwikkeld.  
 
Het enige dat uitvoerig is beschreven is het “Wilhelmus”, dat in heel Europa –en daarbuiten- 
bekend werd als de nationale mars van de jonge Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Deze mars is een vlottere en meer opgewekte versie van ons huidige 
volkslied. Andere marsen en signalen zijn vrijwel onbekend. Geen duidelijke beschrijvingen 
of notaties van militaire muziek zijn nog bewaard gebleven. Meer informatie dan dat veelal 
bekende melodieën werden gespeeld heb ik niet kunnen vinden. Bij gebrek aan beter spelen 
Nederlandse re-enactors veelal de Engelse signalen na of worden generieke marstempo’s 
geslagen.  
 
De Staatse Compagnie te Voet van de vereniging MARS was op zoek naar marsen en 
signalen voor hun uitbeelding. Zij wilden in ieder geval geen Engelse signalen gebruiken. 
Wonderwel kwam ik een muziekstuk tegen van de componist Jacob van Eyck: de Batali, 
gepubliceerd in zijn muziekboek “Der Fluyten Lust Hof” uit 1654. Een Batali is een 
muziekstuk, gebaseerd op militaire muziek. De vertolkers van het gezelschap Camerata 
Trajectina gaven in de beschrijving van hun uitvoering aan dat er enkele signalen in waren 
geïdentificeerd zoals “La Charge” en “Boute-selle” (“in het zadel”). In het muziekstuk van Van 
Eyck zelf zijn nog opgenomen en apart genoteerd het “Alarm” (maar wat zij omschrijven als 
een stuk dat in toneeluitvoeringen werd gebruikt), een soldatenlied met de naam “Ick wou 
wel dat den Krygh an ginck” en natuurlijk het Wilhelmus. 
 
Met deze, en andere contemporaine muziek, ben ik aan het reconstrueren geslagen, in de 
hoop een serie marsen en signalen te creëren die door de compagnie van MARS en andere 
re-enactmentverenigingen gebruikt kunnen worden. Dit leverde een eerste versie op van dit 
document met een serie signalen en marsen; in de loop van de tijd vond ik meer muziek, 
evenals meer bronnen waarop ik heb kunnen verder werken en is dit document verder 
uitgebreid.  
 
Tenslotte wil ik nog even vermelden dat de muzieknotatie is gemaakt met het programma 
MuseScore.  
 
 
Marc Geerdink-Schaftenaar 
Julianadorp, januari – november 2015. 
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Warumb Spielleuth geht vorn an, 

Wann Fechter wöllen Schulen han, 

Drum, das sie ihn machen ein Muth, 

So einer mit andern fechten thut, 

Um Gelt, oder ein schönes Kränsslein, 

Wie der Knab tregt am Schwerdte feyn. 

In dem Fechter Gelt nemmen ein, 

Under dens trincken wir gern Wein, 

Fordern dazu auch unzern Lohn, 

Lahn sorgen, wo sie er her an, 

Derowegen ohn Lohn und Trunck, 

Wir ihn spielen selten genung. 
 
 

Een muzikant –wellicht de “tamboerijn-majoor”?- met een vroege variant van een schellenboom, met aan 
weerszijden een tamboer en een pijper. Illustratie en gedicht uit het “Neu Künstliches Fechtbuch” van Jacob Sutor 
von Baden, uitgegeven door Johann Bringern, Frankfürt am Main, 1612.  
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I. Een korte geschiedenis van militaire muziek 
 
 
Muziek is vrijwel overal gebruikt om soldaten te begeleiden. Verschillende blaasinstrumenten 
waren in gebruik, zoals de carnyx1 bij de Kelten, of de fluiten bij de Grieken. De Romeinen 
introduceerden de doedelzak in Europa. De Chinezen waren de eersten die tamboers 
opnamen in hun legers. Via het Midden-Oosten bereikte dit gebruik ook Europa, waar 
slagwerk bekend stond als “Turkse muziek”, naar de muziek van de Ottomaanse legers, de 
Mehterhane. Van hen werden door de Europeanen later ook andere “exotische” 
instrumenten als bekkens en schellenbomen overgenomen.  
 
 

         
 

Tamboer en pijper van de Landsknechten, omstreeks 1500-1530. 

 
 
De trommels die werden meegevoerd namen in de loop van de tijd in grootte toe; 
verschillende draagwijzen waren mogelijk, maar op prenten is veelal te zien dat de grote 
trom onder de linkerarm word gedragen en bespeeld. In het Staatse leger waren bij elke 
compagnie twee tamboers aanwezig. Alle tamboers van de compagnieën samen stonden 
onder het bevel van de “tamboerijn-majoor” (tamboer-majoor) die tot de staf van het regiment 
behoorde.  
 
De Zwitserse en Duitse huurlingenlegers in de 15e en 16e eeuw kenden tamboers en 
fluitspelers of pijpers. Het korte pijpersfluitje, toen bekend als “Schweitzerpfeiff” of 

                                                           
1
 Een lange hoorn, waarbij de beker is gemodelleerd in de vorm van een dierenkop.  
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“Feldtpfeiff”2, werd bekend in heel Europa; de pijper en de tamboer vormden samen “das 
Spiel” dat bij het vaandel werd geposteerd. Op verschillende afbeeldingen zijn fluiten van 
verschillende formaten te zien. De fluiten werden in een koker van hout of leer 
meegedragen. Op vele prenten is te zien dat elke pijper meerdere fluiten meedraagt, ook van 
verschillende groottes. Het Engelse leger en het Staatse leger kenden officieel geen pijpers. 
Toch is het aannemelijk dat ze wel aanwezig waren, zij het dat ze dan veelal door de 
regimentscommandant zelf in dienst waren genomen bij het regiment en dus niet op de 
officiële monsterrollen werden bijgeschreven. Later in de 17e eeuw nam de populariteit van 
de pijpfluit af. In de 18e eeuw maakte het instrument echter een glorieuze comeback, met 
name in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De laatste schafte de ‘fife and drums’ voor 
de infanterie pas in 1917 af. Tegenwoordig is het vooral een instrument van de Marine; in 
Nederland kennen we nog het tamboer- en pijperkorps van het Korps Mariniers.  
 
Tamboers hadden een belangrijke rol in de 16e en 17e eeuwse legers: naast hun functie als 
muzikant die het marstempo en signalen doorgaf, hadden ze ook een diplomatieke functie. 
Qua rang en betaling stonden ze gelijk aan een onderofficier, wat onder meer in hun kleding, 
dat vaak met goud- of zilvergalon was versierd, tot uitdrukking kwam. Als diplomaat moesten 
ze daarom meerdere talen beheersen, evenals de muziek van andere legers. Bonaventura 
Pistofolo geeft in zijn boek “Il Torneo”3 een beschrijving waaraan de tamboer zou moeten 
voldoen:  
 

“De tamboer moet over het algemeen gevat, levendig, praktisch en ervaren zijn. 
Hij moet in staat zijn om in de stijl van alle naties te spelen, en moet bekend zijn 
met alle verschillende signalen [sonate] die in de oorlog worden gebruikt, zoals 
de Reveille, Vergadering, De “Verheffing” [hier: het uittrekken van het zwaard, 
red.], Halt, Mars, Wijzigen [van formatie?], Afdanking, Orders[?], Te wapen, 
Verspreiden [schermutseling, gevecht in verspreide orde, red.], Openen van de 
Gelederen, Sluiten van de Gelederen, De vijand tegemoettreden, De vijand 
uitnodigen tot de strijd, Het beantwoorden van oproepen, Rechtsomkeert[?], 
Draven, Galopperen, Lopen [Stap?], Charge, Retraite, [?], “Tot de dood”, Saluut, 
Om te werken, het Begraven van de doden, 4 […]“  
 
“Omdat deze ridders uit verschillende landen afkomstig kunnen zijn, en de 
huurlingen vaak verschillende exercities volgen, gebeurt het dat zij het veld 
betreden in een grote variatie aan formaties, elk op hun eigen manier, zoals zij 
gebruiken tijdens de oorlog, zoals […], kruisen, driehoeken, […], halvemanen, 
[…], eskadrons in verschillende formaties, en anderen, zodat de Tamboer ten 
eerste bekwaam moet zijn in alle signalen […], en ten tweede met de 
[muziek]stijlen van alle prominente Naties, zoals de Italiaanse, de Spaanse, 
Franse, van Wallonië, Duitsland, Polen, en de Turkse […].”  

                                                           
2
 Michael Praetorius, “Syntagmatis Musici”, 2

e
 deel “De Organographia”. Wolffenbüttel, 1619, Elias Holwein, 

Fürstl. Brunschw. Buchdrücker und Formschneider. Blz.. 35. 
 
3
 Het hoofdstuk “De’ Tamburi e di simili voci di Strumenti da Guerra” uit: ”Il Torneo di Bonaventura Pistofilo Nobile 

Ferrarese dottor di legge e cavaliere. Nel Teatro di Pallade dell ‘ordine Militare, et Accademico...”, Bologna, 1627, 
Presso Clemente Ferrone.  
 
4
 “[…] La Diana, la Raccolta, Il far alto, il Fermarsi, Marciare, Cambiare, Bandire, l’Ordinanza, fora fora Capitano, 

Dar all’ armi, Scaramucciare, Serra battaglia, Allarga battaglia, Star in battaglia, Invitar il nemico a battaglia, 
Rispondere alle chiamate, Volta faccia, Trottare, Galoppare, Correre, Chiamare, la Battaglia, la Ritirata, a 
Vituperio, a Morte, l’Allegrezza, Far fassine, e Sepelire i Morti, percio che la maggior parte delle dette sonate, 
converrà ancora toccare in questa occasione della Barriera, come si dirà, e molte si practicher’anno in riguardo 
delle Inventioni”. “Il Torneo…”, blz. 111. Het is opvallend hoeveel verschillende signalen Pistofilo hier noemt, 
zeker in vergelijking met wat later door Henri Hexham wordt beschreven, of de zes “Calls of War” van Charles I. 
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Het beeld dat wij nu hebben van de “little drummer boy”, dat helaas ook bij re-enactments 
gebruikelijk is, is dus zeer zeker niet correct. De trommel was dusdanig groot dat een 
tamboer fysiek sterk moest zijn, en zijn diplomatieke functie vereiste een zekere mate van 
intelligentie en opleiding. Hoewel de kans bestond dat hij in het gevecht geraakt kon worden 
door een kogel, werd het als ongepast beschouwd een tamboer zomaar te doden, -hoewel 
ook zijn rol als diplomaat niet zonder gevaar was: van één tamboer is bekend dat hij zijn 
missie niet overleefde; zijn levenloze lichaam werd weer teruggebracht naar de eigen linies, 
keurig in zijn eigen trommel opgeborgen. 
 
Het is bijzonder aannemelijk dat de melodieën op de fluit eerder bestonden dan de 
trommelpartijen: iemand fluit een populaire melodie, en de trommels slaan mee. Zo is de 
militaire muziek, met marsen en signalen om bevelen door te geven, dan ook langzaamaan 
ontstaan. Het werk van Thoinot Arbeau, dat verderop in dit document uitvoerig zal worden 
besproken, geeft een eerste beschrijving van militaire muziek en de rol die het speelt. Spelen 
vanaf bladmuziek werd veelal niet gedaan; men speelde op het gehoor en de melodieën 
werden aan elkaar doorgegeven. De uitspraak dat “nog geen één op de tienduizend 
tamboers noten kan lezen” was wellicht nogal overdreven, maar er zat wel een kern van 
waarheid in5. Het verklaart hoe dan ook de vele variaties die men van sommige melodieën 
tegen kan komen.  
 
Ik stel me voor dat in de 16e en 17e eeuw gekozen werd voor populaire liedjes bij het 
schrijven van signalen, enerzijds om het voor de soldaten herkenbaar te maken, anderzijds 
om het voor de muzikanten makkelijker te maken om te spelen. Dat uitgangspunt is dan ook 
de basis geweest voor de reconstructie van de signalen in dit document. 
 
 

                                                           
5
 William Tans’ur, “The Elements of Musick Display’d”. Londen, 1772, printed for Stanley Crowder, sold by the 

author and his son. 
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Houtsnede van militaire instrumenten: pauken, trommels pijpfluiten. De trommels hebben snaren op de 
onderzijde. Illustratie uit: Michael Praetorius, “Syntagmatis Musici”, 2

e
 deel “De Organographia”. 1619. 
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II. De Zes Signalen 
 
 
In 1632 liet Koning Charles I van Engeland zes signalen vastleggen als standaard voor zijn 
legers, de zgn. “Calls of War” of “Points of War”:  

 Call  : alle troepen verzamelen zich en stellen zich in open orde op; 

 Preparative : de troepen sluiten de gelederen en wachten de eerste bevelen af; 

 Troop  : de troepen stellen zich op in gevechtsorde; 

 March  : (de English March;) wordt gespeeld om het marstempo aan te geven; 

 Battallia : de troepen begeven zich in het gevecht: de piekeniers vellen hun
     pieken, de musketiers laden en vuren hun musketten;  

 Retreat : de troepen trekken zich ordelijk terug. 
 
Deze orders werden voorafgegaan door de ‘Voluntary’, een waarschuwingssignaal. 
Verschillende schrijvers uit die tijd beschrijven meerdere signalen; Thomas Fisher, een 
veteraan die 26 jaar in de Lage Landen had gevochten, noemde in zijn boek “Warlike 
directions”6 ook nog A gathering, A Charge, A Reliefe, A Battery en A Call for proclamation, 
helaas zonder muzieknotaties. Pistofilo beschrijft maar liefst 18 verschillende signalen –
wederom ook zonder muzieknotaties. Diverse Britse re-enactmentgroepen die een regiment 
uit de Engelse Burgeroorlog uitbeelden gebruiken daarnaast nog andere signalen zoals 
Reveille, Tattoo en Make Ready, een signaal om te laden. Bij gebrek aan originele stukken 
hebben zij ook zelf verschillende marsen en signalen ontwikkeld.  
 
Henri Hexham beschrijft in zijn boek betreffende de exercitie voor het Staatse Leger7 dat de 
tamboers het volgende moeten kennen:  

 Reveille : het signaal dat de soldaten wakker moeten worden; 

 Vergadering : vergelijkbaar met de Call; 

 Charge : vergelijkbaar met de Battallia; 

 Retraite : vergelijkbaar met de Retreat; 

 Een Langzame mars 

 Een Gezwinde (“haestige”) mars 
 
Uitgaande van de wensen van de groep heb ik zes signalen gemaakt op basis van 
contemporaine muziek, met name op basis van de “Batali” van Jacob van Eyck. Deze 
signalen zijn: 

1. Reveille 
2. Vergadering 
3. Generale Mars8 
4. Charge 
5. Retraite 
6. Taptoe 

 

                                                           
6
 “Warlike Directions: OR THE SOVLDIERS PRACTICE. Set forth for the benefit of all such as are, or will be 

Scholars of Martiall DISCIPLINE. But especially for all such Officers as are not yet setled, or rightly grounded in 
the Arte of WARRE. By a Practitioner in the same Art, T. F. The second EDITION, corrected and amended”, 
1643. 

 
7
 “Principij ofte De Eerste Gronden van de Oorloghs-Konste Ghelijckse in dese vereenichde Nederlanden 

gepractiseert wort, onder het Gouvernement van sijne Hoogheyt, mijn heer den Prince van Orangien”, 1642. 
 
8
 Een signaal tot het opbreken van het kamp en zich gereed te maken voor de afmars; dit wordt bij het signaal zelf 

verder toegelicht. 
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Deze signalen kunnen voor meerdere omstandigheden worden gebruikt, wat ik nog verder 
zal toelichten in de beschrijvingen. Er is geen waarschuwingssignaal. Sommige signalen zijn 
gebaseerd op contemporaine melodieën. Dit wordt bij elk signaal kort beschreven.  
 
 

 
 

De taakbeschrijving van de ‘Tamborijn’ of Tromslager, en van de ‘Tambourijn Major’, uit: Henri Hexham, “Principij 
ofte De Eerste Gronden van de Oorloghs-Konste Ghelijckse in dese vereenichde Nederlanden gepractiseert wort, 
onder het Gouvernement van sijne Hoogheyt, mijn heer den Prince van Orangien”, 1642, blz. 2. 
 
 
 

 
 

Soldaten van de militie van Würtemberg bij de belegering van Vilingen, 1633  
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1. Reveille 
Het Reveille is een signaal waarmee de soldaten worden wakker gemaakt. Het wordt ’s 
ochtends gespeeld op een tijdstip dat door de commandant is aangegeven. Zodra het is 
gespeeld dienen de soldaten zich gereed te maken voor de dag.  
 
Het Reveille heb ik gebaseerd op het zeer oude en bekende lied “Nu Daghet in den Oosten”. 
Het is een vrij lastige melodie, maar in een vereenvoudigde vorm is het terug te brengen tot 
een militair signaal. Een lied over de zonsopgang leek me het meest toepasselijk om voor 
deze reconstructie te gebruiken.  
 

 
 
 
2. Vergadering 
De Vergadering werd gespeeld om de soldaten te verzamelen als er belangrijke 
mededelingen waren. Het werd eveneens gespeeld als de tamboer als onderhandelaar naar 
de vijand werd gezonden.  
 
De Vergadering is gebaseerd op de eerste strofen van een ook nu nog bekend lied: “De 
Zingende Schaare-Slyper”, beter bekend als “Komt Vrienden in den Ronde”. Ook hier is 
gekozen voor een toepasselijk lied dat vereenvoudigd kon worden tot een signaal. Hoewel 
iemand mij ooit vertelde dat dit lied gespeeld werd tijdens de marsen, heb ik geen eerdere 
notitie van dit lied kunnen vinden dan halverwege de 18e eeuw. Niettemin zijn er voldoende 
bekende liedjes die beginnen met deze strofe, danwel een gelijkend ritme kennen. 
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3. Generale Mars 
Of de benaming Generale Mars gebruikt werd weet ik niet. In ieder geval is dit een signaal 
waarmee de soldaten worden gemaand het kamp op te breken en/of zich gereed te maken 
voor de afmars, dan wel zich in gereedheid te brengen voor het ontvangen van orders.  
 
Het signaal is gebaseerd op de eerste strofen van de “Batali” van Jacob van Eyck. Het leek 
me toepasselijk als Van Eyck zijn stuk hiermee zou hebben laten beginnen. De eenvoud 
ervan maakt dat het ook zeer geschikt is. 
 
 

 
 

4. Charge 
De Charge is een signaal waarmee de soldaten op het slagveld worden gewaarschuwd dat 
ze spoedig met de vijand in gevechtscontact zullen komen. De gelederen sluiten zich, de 
musketten worden geladen, de pieken worden geveld. Het kan ook worden gespeeld om de 
soldaten te herorganiseren na een gevecht. 
 
Dit signaal is gebaseerd op verdere strofen uit de “Batali” van Van Eyck; het begin is 
ongeveer hetzelfde (drie korte noten en één lange noot, echter nu maar twee keer herhaald), 
maar daarna volgt een serie snelle korte slagen. Het wordt snel gespeeld om de soldaten 
aan te moedigen.  
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5. Retraite 
Dit wordt gespeeld als de eenheid het gevecht dient af te breken en zich ordelijk dient terug 
te trekken, bijvoorbeeld om zich te hergroeperen. De Engelse Retraites die ik vond werden 
langzaam gespeeld. Dit is gebaseerd op de eerste strofen van een rustig fluitstuk van Van 
Eyck, de “Courante Mars”, ook hier weer teruggebracht tot een eenvoudige vorm. 

 
 
 
6. Taptoe 
Het bekendste signaal is de Taptoe. Het is ontstaan door het bevel aan de herbergiers en 
waarden van drankhuizen: “Doe den tap toe” (“stop met schenken”). De wacht ging het dorp 
of de stad rond om de soldaten op te halen, die na het klinken van dit signaal terug moesten 
naar hun slaapplaatsen en zich niet meer op straat mochten begeven. Door de Engelse 
troepen in Staatse dienst is de term taptoe mee naar huis genomen, waar het woord ‘tattoo’ 
uit is voortgekomen. Later werd de taptoe het signaal voor het beëindigen van de 
werkzaamheden en het teken dat de werkdag voorbij was9.  
 
Omdat met dit signaal de dag werd beëindigd heb ik voor dit signaal gebruikt gemaakt van 
de allemande10 “Wat sal men in den avond doen”, ook bekend als de allemande “Slapen 
gaan”. Deze allemande vormt het eerste gedeelte van het signaal en kan door een tamboer 
en pijper worden gespeeld (zie blz. 71). 
 
Het tweede gedeelte is een trommelsignaal. Het is gebaseerd op de laatste strofen van de 
“Batali” van Van Eyck, het langzame einde waarmee het stuk en de dag uit het leven van de 
soldaat ten einde komt.  
 

                                                           
9
 Het Duitse woord voor Taptoe, “Zapfenstreich”, heeft dezelfde oorsprong: als de herbergier of waard het vat 

moest sluiten door middel van een stop (“der Zapfen”), dan trok de dienstdoende officier met krijt een streep 
erover (“der Streich”)  om te kunnen controleren of het vat later niet alsnog na sluitingstijd was geopend. Een 
andere mogelijke verklaring is dat met de sabel een slag (“Streich”) over de stop werd gegeven ten teken dat men 
niet meer mocht schenken. 
 
10

 Een allemande (van: allemagne [Duitsland], ook: almand, almaine, almand; diverse spellingen in verschillende 

talen zijn mogelijk) is een dans, ontstaan in Duitsland. Daar raakte ze in onbruik na 1600, echter in Frankrijk en 
Engeland won ze aan populariteit, en via deze landen werd ze weer in Duitsland geïntroduceerd. Het is een 
rustige stapdans in een vierkwartsmaat. 
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7. Signalen van de Sealed Knot 
De Royalistische regimenten binnen de Sealed Knot 11  hebben in de loop van de jaren 
signalen ontwikkeld teneinde gebruik te kunnen maken van militaire muziek voor het 
doorgeven van orders. Een aantal van deze signalen is hier aangegeven, te weten de 
“Preparative” (gereed maken voor orders), “Make ready” (laden van de musketten) en de 
“March”12. Ook dit zijn dus geen originele signalen, maar moderne interpretaties, net zoals de 
voorgaande signalen.  
 
 

 

  

                                                           
11

  “The Sealed Knot” is opgericht in 1968 en daarmee de oudste re-enactmentvereniging in Groot-Brittannië die 
de Engelse Burgeroorlogen uitbeeldt. Met duizenden actieve leden is ze inmiddels ook de grootste re-
enactmentvereniging in Europa. Naast gevechtsuitbeeldingen en historische displays besteedt ze ook aandacht 
aan historisch onderzoek betreffende de periode van de Engelse Burgeroorlogen en het ontwikkelen van 
educatief materiaal. De Sealed Knot is geregistreerd als goed doel. De officiële website is 
http://www.thesealedknot.org.uk/.  
  
12

 “SK Royalist Drum Calls”, https://www.youtube.com/watch?v=njMKkbtfn1k. Met dank aan Rachel Perkins. 

http://www.thesealedknot.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=njMKkbtfn1k
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Titelblad van het werk “Orchesogaphie” van Thoinot Arbeau, in 1589 met privilege van Koning Hendrik IV van 
Frankrijk uitgegeven. Het werk kende zeer veel herdrukken en is het beroemdste werk over dans en muziek uit de 
16

e
 en 17

e
 eeuw. Naast verhandelingen over muziek en dans, en uitleg over etiquette voor heren, geeft het een 

beschrijving van militaire muziek. Het boek is geschreven als een dialoog tussen de dansleraar, Arbeau, en zijn 
leerling Capriol. 
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III. Enkele Marsen 
 
 
Trommels werden ook gebruikt tijdens de mars, ook al staat niet specifiek een marstempo 
beschreven (anders dan wellicht “snel” of “langzaam”) zoals in latere exercitievoorschriften. 
Het geluid van één of meerdere trommels werkt wel aanstekelijk, men begint automatisch in 
de maat mee te lopen. Zeker bij het binnentrekken van een stad zal het bevel zijn gegeven 
om de trommels te slaan, zodat de soldaten, marcherend in de maat en de wapens op de 
schouder, een zeer martiale indruk zouden maken.  
 
In “Orchesographie”13 beschrijft Thoinot Arbeau – een pseudoniem en anagram van Jehan 
Tabourot (1519−1595) - het nut van marcheren, en de rol die muziek hierin kan spelen: het 

voorkomt dat de soldaten in verwarring raken, en bovendien zullen de soldaten sneller lopen. 
Hij beschrijft hoe, zoals nog steeds gebruikelijk, er begonnen wordt op de linkervoet, omdat 
dit de “zwakkere” voet is. Het marstempo wordt aangegeven door de trommel, en de slagen 
benadrukken wanneer er met de linkervoet dient te worden gestapt. Daarbij geeft Arbeau 
voorbeelden van de Franse en de Zwitserse manieren van trommelen. Het is één van de 
vroegste weergaven van militaire muziek.  
 
Vervelend genoeg weten we dat er ook Nederlandse marsen zijn geweest: Marin Mersenne 
benoemt in 1636 Engelse, Duitse, Spaanse en Nederlandse marsen. Echter, hij vermeldt 
geen muzieknotaties. Wel bevestigd hij wat Arbeau vertelt over de Franse en Zwitserse 
marsen14. 
 
Naast marstempo’s werden liederen gespeeld waarop werd gemarcheerd. De volgende 
marsen zijn gebaseerd op in die tijd welbekende liedjes. Veelal wordt beschreven dat de 
trommels het fluitspel moeten volgen; de marsen zijn ook op die manier geschreven.  
 
NB: Alle melodieën zijn geschreven voor de militaire dwarsfluit (pijpfluit of ‘fife’) in bes, 
waarvan hieronder het bereik is genoteerd: 
 
 

 
 
  

                                                           
13

 “ORCHESOGRAPHIE ET TRAICTE EN FORME DE DIALOGUE, PAR LEQUEL TOUTES PERSONNES 
PEUVENT facilement apprendre & practiquer l'honneste exercice des dances. Par Thoinot Arbeau demeurant a 
Langres”. Imprimé au dit Langres par Jehan des Preyz Imprimeur & Libraire, tenant sa boutique proche l'Eglise 
Sainct Mammes dudit Langres. 1589.” 
 
14

 Marin Mersenne, “Harmonie Universelle, contenant la Theorie et la Pratique de la Musique […].” Vol. 3, 
Proposition XXVIII. Parijs, 1636, Sebastien Cramisoy, Imprimeur ordinaire du Roy, rue Saint Jacques, au 
Cicognes. 
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“In vredestijd verander ik deze fluit in een flageolet, of ik zing er melodieuze deuntjes op; 
Maar als de oorlog komt, zal ik de akkoorden met de trommels tot veel meer harmonie vermengen.” 

 
Een Franse afbeelding van een pijper, eerste helft 17

e
 eeuw. 

 
 
 

 
 
Afbeelding van een dwarsfluit met uitleg van de vingerzetting, uit: “Der FLUYTEN LUST-HOF, Vol Psalmen, 
Paduanen, Allemanden, Couranten, Baletten, Airs, &c.” van Jacob van Eyck.   
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1. Mars “Wilhelmus” 
Het Wilhelmus zoals we dat tegenwoordig kennen is de melodie die door Valerius is 
genoteerd. De oorspronkelijke melodie is van het Franse soldatenliedje “Autre chanson de la 
ville de Chartres assiegee par le Prince de Condé, sur un chant nouveau” of: “Au la folle 
enterprise du Prince de Condé”, een liedje over de mislukte belegering van Chartres in 1568. 
Deze melodie is veel opgewekter en werd, in allerlei vormen, een populaire melodie voor 
waarop tot ver in de 19e eeuw veel verschillende teksten werden geschreven. De melodie 
was overigens bekend tot ver over de grens, en over het algemeen beschouwd als dé 
Nederlandse mars. 
 
Hieronder volgen twee versies; de eerste is een langzame versie zoals opgetekend door 
Valerius, niet zozeer als mars bedoeld, maar meer om plechtig te spelen bij officiële 
gelegenheden; het fluitspel kan door een lange roffel ondersteund worden. Het tweede, dat 
als “Mars Wilhelmus” staat genoteerd, is een vrolijke, snelle mars om op te marcheren.  
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2. Mars “Waer dat men sich al keerd of wend” 
De titel verwijst naar het lied “Loflied op den Hollanders en den Zeeuw” uit de 
“Nederlandtsche Gedenck-clank” van Valerius. De melodie zelf is al veel ouder; ze wordt 
vaak genoemd als de wijsaanduiding “Pots hondert duysent slapperment”. Deze populaire 
melodie is onder meer door Bredero gebruikt voor de liederen “O Jannetje, mijn soete beck” 
en “Nu Heereman, nu Jong gesel”, maar er zijn tientallen andere teksten op geschreven.  
 
 
 

 
 
 
 
3. Mars “Ick wou wel dat den Krijgh an ginck” 
Dit lied is opgenomen in de “Batali” van Van Eijk; het is een oud soldatenlied waarvan de 
tekst helaas niet bekend is. Letterlijk betekent het: “Ik wou dat de oorlog begon”. De melodie 
is ook te vinden onder de naam “Van de Krijg” in deel 2 van “Oude en nieuwe Hollantse 
boeren lieties en contredansen”15.  
 
 
 

                                                           
15

 “Oude en Nieuwe Hollantse Boeren Lietjes en Contredansen / Op nieuws geheel verbetert en doorgaans 
vermeerdert / Voor de Hand-Viool. De Fluydt En Hautbois / II Deel” Amsterdam, 1700, Pieter Mortier op de 
Vygendam. 
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4. Mars “Slaet op den Trommele” 
Dit liedje is bekend uit “Een nieu Geusen Liedtboeck” en is tot op de dag van vandaag in 
diverse bundels te vinden, wat iets zegt over de populariteit van het lied. De melodie is vrij 
lastig, maar tweestemmig zeer zeker de moeite waard.  
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Titelblad van “Il Torneo” van Binaventura Pistofilo, 1627. Het boek is een handleiding voor ‘de ridder’ voor het 
toernooi en tijdens de oorlog. Het bevat exercties voor de piek, hellebaard, verschillende handwapens en het 
musket. Veel teksten betreffende de militaire muziek is overgenomen uit het boek “Oplomachia” dat Pistofilo zes 
jaar eerder schreef. 
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IV. Muziekstijlen uit andere landen 
 
 
In de 17e eeuw hadden tamboers een speciale status, omdat ze ook als onderhandelaars 
optraden. Een tamboer moest ook de marsen en muziek van andere landen kennen. Zoals 
eerder gezegd bestonden er meerdere nationale marsen, en net als we vandaag de dag de 
volksliederen van andere landen kennen, zo kende men in de 17e eeuw de nationale marsen 
van andere naties. Gawen Smithe solliciteerde in 1587 naar de functie van tamboer, en 
somde de twaalf nationale marsen op welke hij allemaal kende:  

“Thenlishe Marche, Th’allmaigne Marche, The Flemish Marche, The French 
Marche, The Pyemonnt Marche, The highe Allmaigne, The Gascoigne Marche, 
The Spanish Marche, Th’emperours Marche, The Italian in postr.,The Battery, 
The Italian at length, Besides all manner of Dannces and songes to be sownded 
on the Drume wth the fyffe.” 

 
 
1. Marstempo’s uit de “Orchesographie” 
De eerder genoemde Thoinot Arbeau beschrijft in zijn boek een marstempo dat de Franse 
troepen gebruiken. Het is in acht tellen, waarvan de eerste vijf tellen worden geslagen; met 
de linkervoet wordt gestapt op de eerste en vijfde tel, met de rechter op de derde en zevende 
tel. Dit is dus niet zozeer een nationale mars, maar wel een algemeen gebruikelijk 
marstempo, dat –naar we redelijkerwijs kunnen aannemen,- kenmerkend is voor de Franse 
troepen in die tijd. Daarna geeft Arbeau voorbeelden van variaties op deze slagen, waarbij 
overigens de basis –trommelslagen op de eerste vijf tellen- het zelfde blijft:  
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Arbeau benadrukt dat niet op alle tellen geslagen dient te worden, om te voorkomen dat de 
soldaten wellicht op de verkeerde tellen een stap zullen zetten. Als voorbeeld noemt hij de 
Zwitserse tamboers, die een rust geven op de vierde tel en drie tellen rust na de vijfde tel:  
 

 
 
 

[Arbeau: De tamboer der Zwitsers geeft een rust na de derde tel en drie tellen 
rust op het einde; maar het komt op hetzelfde neer, omdat de voet altijd op de 
eerste en vijfde tel worden neergezet. 
 
Capriol: Deze manier van marcheren naar de trom ziet er goed uit als het goed 
wordt uitgevoerd.] 

 
 
In een moderne transcriptie zien deze marstempo’s er dus als volgt uit:  
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2. Ordonnanties uit “Oplomachia”en “Il Torneo” 
De boeken van Bonaventura Pistofilo verschijnen resp. 32 en 38 jaar na de eerste uitgave 
van de “Orchesographie”. In “Oplomachia” beschrijft hij het nut en het doel van militaire 
muziek. Het Franse marstempo van vijf slagen, zoals beschreven door Arbeau, wordt ook 
hier genoemd als marstempo om op te marcheren. In plaats van een muzieknotatie geeft hij 
de fonetische notatie, te weten “ta pa ta pa ta”. Deze vijf slagen kunnen ook worden gebruikt 
voor het uitvoeren van de verschillende wapenhandelingen in drie bewegingen, waarbij elke 
beweging wordt uitgevoerd op de 1e, 3e en 5e slag.  
 
 

 

 
 
Fragment uit het hoofdstuk “Dell’ osservatione del tempo del tamburo”, blz. 52 en 53; en afbeeldingen 6, 7 en 8 
(blz. 61), uit Pistofilo’s “Oplomachia”. De afbeeldingen geven een handeling met de piek weer, dat in drie 
bewegingen of tempo’s wordt uitgevoerd. Om de soldaten allemaal tegelijkertijd de handeling te laten uitvoeren 
wordt met de trommel de tempo’s aangegeven. De drie bewegingen worden uitgevoerd op de 1

e
, 3

e
 en 5

e
 slag.  
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In “Il Torneo” vergelijkt hij verschillende stijlen van verschillende landen. Hij beschrijft hoe 
elke marstempo waarop de ridder of soldaat marcheert (welke hij “ordinanza”, - ordonnantie 
of order -, noemt), uit een aantal tellen of stappen bestaat. De Spaanse order is in vijf of 
zeven tellen, terwijl de Italiaanse order in vier tellen is. De tellen in de Spaanse, Franse, 
Napolitaanse, Italiaanse en Duitse stijlen bestaan uit vijf slagen, de Zwitserse uit vier. Na 
elke serie slagen houdt de tamboer een aantal tellen stil (Spaans en Napolitaans), of geeft 
de tamboer een extra slag (Italiaans). Ook hier wordt aangegeven dat op elke 1e, 3e en 5e tel 
een stap wordt gezet. Volgens Pistofilo zijn de Franse en Zwitserse stijlen sneller dan de 
Italiaanse en de Duitse stijl. Verder merkt hij op dat de Spaanse en Napolitaanse stijlen veel 
op elkaar lijken, maar dat de eerste veel meer gebruik maakt van verfraaiingen als 
dubbelslagen en snelle korte slagen (“trillo’s”).  
 
Helaas houdt Pistofilo het kort, en geeft hij alleen een verdere vergelijking tussen de 
Italiaanse en Spaanse ordonnanties, omdat deze al veel op elkaar lijken (hoewel hij aangeeft 
dat men hem hierop mag verbeteren in het geval dit toch niet zo zou zijn). Hij onderscheidt 
ordonnanties in twee maten en in vier maten. Hij geeft bij elke ordonnantie aan hoeveel 
stappen de soldaat moet zetten, en waar hij dat moet doen. Hieronder zijn de ordonnanties 
twee keer genoteerd als marsritme; de opmaat geldt als waarschuwingssignaal en wordt 
gebruikt om de soldaat de gelegenheid te geven zijn voet op te tillen.  
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De “Spaanse Ordonnantie” in vier maten, uit “Il Torneo”, blz. 122.  
 

De ordonnantie staat twee keer genoteeerd; de bovenste is de ordonnantie zoals deze moet worden geslagen; ter 
verduidelijking staat de “fonetische” notering erbij (‘ta’, ‘pa’ en ‘ra’); bij de onderste is met cijfers aangegeven 
wanneer de soldaat een stap zet. Het teken  onder de eerste noten geeft de opmaat aan, waarop de soldaat 
zijn voet optilt, zodat hij deze bij 1 op de grond kan plaatsen. De steeltjes aan de noten geven aan of met de 
linker- of de rechterstok geslagen dient te worden. De dubbele noten geven een dubbelslag aan, waarbij met de 
ene stok iets eerder dan de andere moet worden geslagen. De “3” boven de noten geeft aan dat het om een 
“trillo” gaat, een korte serie van drie slagen (twee 1/32

e
 noten en een 1/16

e
 noot). Tenslotte geeft de punt boven 

de noot aan dat deze laatste noot harder moet worden geslagen.  
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In de Ordonnanties in vier maten zien we bij de Spaanse ordonnantie enkele versieringen, te 
weten een dubbelslag (bij de eerste noten) en een “trillo”, een serie van drie snelle slagen 
(twee 1/32e en een 1/16e slag). Volgens Pistofilo dienen de ridders na elke vier of vijf stappen 
een rust te nemen (eventueel kunnen ze dan bij de volgende serie slagen met de rechtervoet 
beginnen in plaats van de linker), de gewone soldaat dient gewoon door te marcheren.  
 
Pistofilo hoopte dat er ooit een universele militaire mars zou ontstaan die door alle ridders 
zou worden gebruikt. Echter, zijn bedoelingen waren beter dan de leesbaarheid van de 
ordonnanties die hij beschreven heeft.  
 
  



34 

3. The English March 
Een echte nationale mars is de Engelse mars. Deze mars is samen met enkele signalen in 
1632 vastgelegd door de Engelse koning Charles I, maar is al veel ouder, vermoedelijk zelf 
al uit de 15e eeuw. Charles vond het overigens verschrikkelijk dat er door tamboers allerlei 
variaties op werden gespeeld, en ging zoveel mogelijk dit soort frivoliteiten tegen. Met zijn 
bevel diende elke tamboer hetzelfde te spelen.  
 
Thomas Fisher beschrijft in zijn boek “Warlike Directions” de noodzaak van het kennen van 
de mars door de soldaten, en de wens dat alle tamboers hetzelfde spelen:  

“I have thought meete for the benefit of each Drummer which is not yet perfect in 
the March, to prick downe the old English March newly revived in the plainest 

forme I could invent. Wishing that all Drum∣mers would leave off other forms 
invented, either by themselves, or others herein un∣skilfull, that there may be an 
uniformitie in this Kingdome, as in all other Nations.” 

 
De mars wordt voorafgegaan door de “Voluntary”, een waarschuwingssignaal voor de 
troepen.  
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Boven: 
Een voorbeeld uit 1632 van de “warrant” 
waarmee de “English March” werd 
vastgelegd voor Koning Charles I. Kopieën 
van dit voorschrift werden naar alle districten 
gestuurd, zodat de tamboers deze konden 
leren. Dit exemplaar is gestuurd naar William 
Stanley, graaf van Derby, en zijn zoon. 
 
Rechts:  
The English March, afkomstig uit de 
bibliotheek van Samuel Pepys ( 23 februari 
1633 – 26 mei 1703). 
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4. Engelse signalen 
Naast de March en de Voluntary waren er nog vijf signalen zoals al eerder werd genoemd, 
de zgn. “Calls of War”. Voor de volledigheid zijn deze hier toegevoegd.  
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5. The Scots March 
Schotland, als onafhankelijke natie, kende ook een eigen mars. De Schotse troepen in 
Staatse Dienst zullen deze mars zeker hebben meegenomen. Dat de Nederlandse troepen 
deze mars ook kenden lezen we in de memoires van de Schotse officier Robert Monro die in 
het Zweedse leger diende; over een gevecht op 24 maart 1632 schrijft hij:  

“[…] his Excellence the Rex-chancellor caused the Dutch Regiments marching 
towards the enemy, to beate the Scots march,thinking thereby to affright the 
enemy; but it fell out contrary; the Dutch that marched in the Van with the Scots 
march being charged by the enemy, made a base retreate, […]”16 

 
 

 
 
 
  

                                                           
16

 Robert Monro, “MONRO, HIS EXPEDITION WITH THE WORTHY SCOTS REGIMENT (CALLED Mac-Keys 
Regiment) […]”, Part II, blz. 113. 
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6. Marche de Henri IV 
Deze mars, ook bekend als “Vive Henri IV” of “Vive 
le Roi Henri”, is een zeer bekend Frans lied ter ere 
van de populaire koning Henri IV van Frankrijk (13 
december 1553 – 14 mei 1610). De oorspronkelij-
ke melodie komt ook van Toinot Arbeau; het is de 
dans “Cassandre”, een “Branle Couppé” uit de 
“Orchesographie”.  
 
De tekst werd niet veel later geschreven op een 
variant van de melodie. Het lied werd zeer populair 
en gold lange tijd als het volkslied van Frankrijk. 
Tijdens de Restauratie van de Bourbons na de 
Franse Revolutie en de Napoleontische Tijd 
werden nieuwe teksten geschreven op de melodie, 
die als meer passend werden geacht voor de 
Koninklijke waardigheid, in plaats van de originele, 
wat jolige tekst (zie blz. 68).  

 
 
 
 
 
Links: de originele melodie van de dans “Cassandre” uit de 
“Orchesographie”.  
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7. Ottomaanse muziek 
Wat veel tamboers tegenwoordig spelen, is een eenvoudig ritme dat het marstempo van de 
militairen volgt: “links… links… links – rechts – links...”. Dit is niet geheel onauthentiek: het is 
namelijk Ottomaans, en vormt de de basis van veel Ottomaanse militaire muziek. In een 
moderne transcriptie ziet dit er zo uit: 
 
 

 
 
 
Dit marstempo is terug te horen in de “Turkse muziek” in composities van o.a. Mozart en 
Beethoven. Hoewel men in Europa niet geheel onbekend was met de Ottomaanse muziek, 
en veel percussieinstrumenten hun weg vonden naar militaire bands (dat men “Turkse 
muziek” noemde,) is het niet aannemelijk dat Turkse marsen veel zullen zijn gespeeld. Pas 
in de 18e eeuw worden Ottomaanse muzikanten naar Europa gehaald om de Europese 
muzikanten te onderwijzen in “Turkse” muziek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blz. 40: Drie afbeeldingen uit de serie “Les Misères et Les Malheurs de la Guerre” van Jacques Callot, 1633, 
uitgegeven met ’s konings’ privilege. Deze serie van 18 prenten (inclusief een frontispiece) toonden de 
verschrikkingen van de oorlog. Soldaten plunderden dorpen, werden geëecuteerd door middel van ophanging, 
verbranding of radbraken voor verscheidene misdaden, raakten gewond en sneuvelden, en zij die het overleefden 
werden afgemaakt door wraakzuchtige boeren.  
 
Boven: plaat 2, “L’enrôlement des Troupes”; bij het inschrijven van nieuwe rekruten wordt de trommel daarbij als 
schrijftafel gebruikt.  
 
Midden: plaat 11, “La Pendaison”; onder de boom waar soldaten worden opgehangen, wordt op de trommel 
gedobbeld om hun bezittingen, zoals de Romeinse soldaten deden onder het kruis waar Jezus Christus aan stierf 
(Mattheus 27:35, Lucas 23:34).  
 
Onder: plaat 17, “La Revanche des Paysans”; boeren overvallen soldaten en nemen wraak voor de vele 
plunderingen. Een trommel ligt met gescheurd vel op de grond.   
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2e DEEL 
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V. Populaire melodieën 
 
 
Zoals eerder gezegd waren populaire melodieën de basis voor de militaire muziek en 
signalen. Sinds de vorming van professionele militaire eenheden ontstonden er ook 
soldatenliederen, die op hun beurt hun weg weer vonden naar de burgermaatschappij. Een 
voorbeeld hiervan zijn de liederen van de Landsknechten en Reisläufer, de resp. Duitse en 
Zwitserse huursoldaten uit de 15e en 16e eeuw, die een eigen cultuur ontwikkelden qua 
kleding, gebruiken en muziek. Deze liederen vertellen over het zware soldatenleven, dat 
altijd wisselvallig is: soms zit het mee, is er genoeg te eten en te drinken en is er een mooie 
vrouw, vaker zit het tegen en lijdt men gebrek.  
 
Deze liederen werden, samen met veel ander materiaal, regelmatig opnieuw uitgegeven in 
liederenboeken. In de 17e, 18e en 19e eeuw werden meerdere edities gedrukt van 
liederenboeken, waardoor veel liederen bewaard zijn gebleven. Lange tijd werden ze als 
volks beschouwd, ,maar in de 19e en 20e eeuw kwamen deze boeken weer onder de 
aandacht. Veel liedjes werd herontdekt; ze werden opnieuw beschreven en gespeeld, 
waarbij men niet schroomde eigentijdse versies te maken.  
 
Hier zijn een aantal liederen en melodieën verzameld, afkomstig uit originele bronnen of 
latere heruitgaven. Ze geven samen een goed beeld van de muziek uit de 16e en 17e eeuw. 
De keuze is veelal op deze liederen gevallen omdat het veelal soldaten- en drinkliederen 
betreft, en omdat veel van de melodieën vanuit andere landen naar ons land zijn gekomen, 
waarop men nieuwe teksten heeft geschreven; een voorbeeld hiervan is het lied over de 
belegering van Grol, dat van oorsprong een Catalaans kerstlied is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Boven: Delftsblauwe tegel, met afbeelding van een tamboer, op de rug gezien. 
 
Blz. 41: Tamboer en Pijper, gravure van Rudolph Meyer (1605 – 1638).  
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Neemt mij in der hand, 
Hoort in ‘t kort verklaren 
Wat ons hier in ’t land 
Al is wedervaren. 

 
 
 
Met deze canon opent de ”Neder-landtsche Gedenck-Clanck” van Valerius, waarin het 
verloop van de Nederlandse Opstand tot dan toe wordt verhaald in verschillende liederen.  
 
 
  



44 

 
 

1.  

Wilhelmus van Nassouwe,  

Ben ick van duytschen bloet, 
Het Vaderlant getrouwe,  
Blijf ick tot 'sLants behoet, 
Een Prince van Oranjen  
Ben ick vry onverveert, 
Den Coninck van Hispanjen 
Ick altyt hebb' ge-eert. 

 
2.  

In Godes vrees te leven 

Heb ick altyts getracht; 
Daerom ben ick verdreven, 
Van Lant en goet gebracht, 
Maer God sal my regeeren, 
Als een goet instrument, 
Dat ick sal wederkeeren, 
Noch in mijn regiment 
 
3.  

Lyd' u myn ondersaten, 

Die oprecht syt van aerd, 
God sal u niet verlaten, 
Al syd' ghy nu beswaert, 
Die vroom begeert te leven, 
Die bidde nacht en dag, 
Dat God my kracht wil geven 
Dat ick u helpen mach. 
 
4.  

Lyf, goet, en al te samen 

Heb ick u niet verschoont 
Myn broeders hoog van namen, 
Die hebben't oock betoont. 
Graef Adolf is gebleven 
Te Vrieslant inden slag   
Syn siel, in 'teeuwig leven, 
Verwacht den jongsten dag. 
 

5.  

Een edel Prins geboren 

Van Keyserlick geslacht 
Een Vorst des rijcx verkoren 
Ick altydt ben geacht. 
Voor Godes woord en leere 
Heb ick vry onversaegt, 
Gelyck een held met eere 
Myn edel bloet gewaegt. 
  
6.  

Mijn schilt en myn betrouwen 

Zyt ghy (o God myn Heer!) 
Op u soo wil ick bouwen; 
Verlaet my nemmermeer: 
Op dat ick vroom mach blyven, 
U Dienaer t'aller tyt, 
De tyranny verdryven, 
Die menigh hert doorsnyt. 
 
7.  

Voor al die my beswaren 

En myn vervolgers zijn, 
Wil my (o God!) bewaren 
In desen droeven schyn. 
Dat sy my niet verrasschen 
In haren boosen moet, 
Haer handen niet en wasschen, 
In myn ontschuldig bloet. 
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8.  

Als David moste vluchten 

Voor Saül den tyran; 
Soo heb ick moeten suchten  
Met menig Edelman: 
Maer God heeft hem verheven, 
Verlost uyt aller noot, 
Een Coninckryck gegeven 
In Israel seer groot. 
 
9.  

Nae 'tsuer sal ick ontfangen, 

Van God den Heer oock 'tsoet. 
Waer kan meer na verlangen 
Myn Vorstelick gemoet, 
Dan dat ick hier mach sterven 
Met eeren in het veld, 
En't eeuwig ryck beerven, 
Als een getrouwen held? 
 
10.  

Niet doet my meer erbarmen 

In mijn swaer ongeval 
Dan datmen siet verarmen 
Des Conincx Landen al. 
Dat u de Spanjaerts krencken 
O edel Nederlant! 
Als ick dat gae bedencken, 
Myn edel harte brant. 
 
11.  

Als een Prins opgeseten 

Blyf ic met myn heyrkracht  
Vanden tyran vermeten, 
Heb ick den slag verwacht, 
Die by Maestricht begraven  
Zeer vreesde myn gewelt, 
Myn ruyters sachmen draven 
Zeer moedig door het velt. 
 

12.  

Soo het de wil des Heeren 

Had op die tydt geweest 
Ick had wel willen keeren 
Van u dit swaer tempeest  
Maer d'Heere van hier boven 
Die alle ding regeert, 
En die elck een moet loven, 
En heeft het niet begeert. 
 
13.  

Seer Christlick was gedreven 

Myn Princelyck gemoet, 
Stantvastich is gebleven 
Myn hert in tegenspoet. 
Den Heer heb ick gebeden 
Uyt mynes herten gront, 
Dat hy myn saeck en reden 
Uytvoere t'aller stont. 
 
14.  

Oorlof mijn arme schapen, 

Die zijt in grooten noot, 
U Herder sal niet slapen, 
Al lijdt ghy veel aenstoot. 
Tot God wilt u begeven, 
Syn heylsaem woord neemt aen, 
En een vroom Christen leven: 
Want 'tis hier haest gedaen. 
 
15.  

Voor God wil ick belijden 

En voor zijn groote macht, 
Dat ick tot geenen tijden 
Den Coning heb veracht; 
Dan dat ick Godes eere 
Most voorstaen aldereest, 
Gehoorsaemheyt den Heere 
Bewysen moste meest. 

 
 
Dit lied is een acrostichon: de eerste letters vormen samen de naam WILLEM VAN 
NASSOV. Er zijn nog veel meer teksten geschreven op deze melodie; in het “Een nieu 
Guese Liede Boecxken” komen er al meerdere voor, zoals “Hoe die Spaensche Hoeren 
comen claghen, om datmen de Spaengiaerts wil verjaghen”17, “Van die incoemste van de 
Princersse”18 en “Een Claechliedt over de vermaerde Coopstadt van Antwerpen”19  
 
 

                                                           
17

 Folia f98r, lied nr. 70. 
 
18

 Folia 106v, lied nr. 69. 
 
19

 Folia 135v, lied nr. 86 
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Ein schön Lied, zun ehren gemacht dem Prinzen von Uranien.  
Im Thon wie der Graff zu Rom. (1582) 

 
 
1. 
Wilhelmus von Nassawe 

bin ich von teutschem blut, 
dem vaterland getrawe, 
bleib ich bis in den todt, 
Ein printze von Uranien 
bin ich frey unerfehrt, 
den könig von Hispanien 
hab ich allzeit geehrt. 
 
2. 
In Gottes forcht zu leben, 

hab ich alzeit betracht, 
darumb bin ich vertrieben, 
um land und leut gebracht, 
Aber Got sol mich regieren, 
als ein gut instrument, 
das ich mag widerkehren, 
wol in mein regiment. 
 
3. 
Leid euch mein untersassen 

die auffrecht sein von art, 
Gott wird euch nicht verlassen, 
all seit jhr nun beschwert, 
Wer from begert zu leben, 
der bitt gott nacht und tag, 
das er mir krafft wöll geben, 
das ich euch helffen mag. 
 
4. 
Leib und gut als zusammen, 

habe ich nit gespart, 
mein brüder hoch mit namen, 
haben euch auch verwart, 
Graff Adolff ist geblieben, 
in Friesland in der schlacht, 
sein seel im ewigen leben, 
erwardt den jüngsten tag. 
 
5. 
Edel und hochgeboren, 

von keyserlichem stamm, 
ein fürst des reichs erkoren, 
als ein from christenman, 
Für Gottes wort geprisen, 
hab ich frey unverzagt, 
als ein held ohne furcht 
mein edel blut gewagt. 
 

6. 
Mein schild und mein vertrawen, 

bistu o Gott mein herr, 
auff dich so wil ich bawen, 
verlas mich nimmer mehr, 
Das ich doch from mag bleiben, 
dir dienen zu aller stund, 
die tyranney vertreiben, 
die mir mein hertz durchwund. 
 

7. 
Von allen die mich beschweren, 

und mein verfolger sein, 
mein Gott wölst doch bewaren, 
den trewen diener dein, 
Das sie mich nit verraschen, 
in jhrem bösen mut, 
jr hende nit thun waschen, 
in meim unschüligen blut. 
 
8. 
Als David muste fliehen, 

for Saulo dem tyrann, 
so hab ich müssen weichen, 
mit manchem edelman, 
Aber Gott thet jhn erheben, 
erlösen aus aller not, 
ein königreich gegeben, 
in Israel sehr gros. 
 
9. 
Noch sawr werd ich empfangen, 

von Gott meim herren das süß, 
darnach so thut verlangen, 
mein fürstlich gemüt, 
Das ich doch möge sterben, 
mit ehren in dem feld, 
ein ewigs reich erwerben, 
als ein (so) getrewer heldt. 

 
10. 
Nichts thut mich mehr erbarmen, 

in meinem widersput, 
denn das man sicht verarmen, 
des königs landen gut, 
Das euch die Spanier krencken, 
o edel Niderland gut, 
wenn ich daran gedencken, 
mein edel hertz das blut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 46-47: De oudste, nog bestaande publicatie van het Wilhelmus, uit het “Handschrift Brussel”, ong. 1570. Op 
de rechterpagina staat vermeldt: “Ghecomponeert en Ghemaeckt door ionckheer Philips van Marnicx van Sinte 
Aldegonde excellent poeet”. De illustratie toont ruiters van de Compagnie van Kapitein Bexkens “die den vyant 
toonden mensch loose treckens”.  
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11. 
Als eim printz auffgesessen, 

mit meiner heereskrafft, 
wol von dem feind vermessen, 
hab ich die schlacht verwacht, 
Der bey Mastrich lag vergraben, 
beförchtet mein gewalt, 
mein reuter sach man traben, 
sehr mutig durch das feld. 
 
12. 
So es der wil des herren, 

auff die zeit wer gewest, 
het ich gern wöllen kehren, 
von euch dis schwere tempest, 
Aber der herr dort oben, 
der alle ding regiert, 
den man alzeit mus loben, 
der hat es nit begert. 

13, 
Sehr christlich war getrieben, 

mein fürstelich gemüt, 
standhafftig ist geblieben, 
mein hertz in widerspüt, 
Den herrn hab ich gebeten, 
aus meines hertzen grundt, 
das er mein sach wöll richten, 
mein unschuld machen kundt. 
 
14. 
Urlaub mein armen schaffen, 

die sein in grosser not, 
ewer hirt der sol nit schlaffen, 
und seid jhr nun verstrewt, 
Zu Gott wölt euch begeben, 
sein heilsam wort nempt an, 
als fromme christen leben, 
sol hie bald sein gethan. 

 
15. 
Vor Gott wil ich bekennen, 

und seiner grossen macht, 
das ich zu keinen zeiten, 
den könig hab veracht, 
Dann das ich gott den herren, 
der höchsten maiestet, 
hab müssen obedieren, 
in der gerechtigkeit. 

 
 
 
Hier vormt het acrostichon de naam WILLEM VON NASSUV; in een andere Duitse variant wordt de naam 
WILLEM VON NASSAUW gespeld. 
 
Uit: “Lieder-Büchlein, Darinn begriffen sind Zwei hundret und sechtzig Allerhand schöner weltlicher Lieder, allen 
Jungen Gesellen und züchtigen Jungfrawen zum newen Jahr, in Druck verfertiget” [“Das Ambraser Liederbuch”], 
1582. Heruitgave uit 1845 van Joseph Bergmann. 
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“Chanson composee à la loüange et hoñeur de Monseigneur le Prince d'Orange: Selon le 
translateur Flameng, dont la lettre capitalle de chacun vers porte le nŏ de son Excellĕce.  

Et se chante sur la mesme vois.  
A sçavoir de Chartre.” (1582) 

 
 
1. 
Guillelmus lon m'appelle 

de Nassau sans remord; 
la patrie fidelle 
seray iusqu'à la mort; 
ie suis Prince d'Orange 
francq et sans nulle peur, 
i'ay faict au Roy d'Espaigne 
toute ma vie honneur. 
 
2. 
Vivant en bonne crainte, 

Dieu suivre fay debvoir; 
pourtant faut par contrainte 
hors mon pays me voir; 
mais Dieu par me conduire 
comme un bon instrument, 
me fera tout reduire 
en mon gouvernement. 
 
3. 
Instamment en souffrance 

ne serez peuples miens; 
ayez donc esperance 
en Dieu gardant les siens; 
et qui à luy s'adonne, 
le prie nuict et iours, 
que sa force il me donne 
pour estre leur secours. 
 
4. 
L'Eternel peult cognoistre 

si de mon bien et corps 
ne vous ay faict paroistre 
iusqu'à mes freres forts: 
le Conte Adolf en Frise 
mourut en combatant, 
son ame és cieux transmise 
le dernier jour attent. 
 
5. 
Ayant ma progenie 

des grands nobles empereurs, 
suis de la Germanie 
un des esleu seigneurs; 
parquoy sans crainte ou doute 
de Dieu tiendray la loy, 
voire tant qu'auray goute 
de noble sang en moy. 
 
6. 
Mon bouclier et defence 

c'est toy, mon Seigneur Dieu, 
sur toy i'ay esperance, 
conduis moy en ce lieu, 
a fin qu'en ton service 
ie demeure constant, 
et dechasse le vice 
du cruel inconstant. 
 

7. 
Enten moy et me garde, 

mon Dieu, encontre tous 
qui apres moy font garde, 
car ie suis ton serf dous; 
garde moy de l'outrage 
des tirants inhumains, 
et qu'en mon sang leur rage 
ne lavent, et leur mains. 
 
8.  
David fut mis en fuite 

par Saul le tirant; 
aussi ay-je eu poursuite, 
du danger me tirant 
avec maint gentil-homme; 
mais Dieu l'a relevé, 
luy donnant le royaume 
d'Israel eslevé. 
 
9. 
Estant d'angoisses quitte, 

recevray la vigueur 
de mon Dieu, qui m'aquite 
de misere et langueur; 
voila pourquoy desire, 
comme un bon campion, 
de mon corps au camp gire 
pour regner en Sion. 
 
10. 
N'estoit que ie vous aime 

o noble Pays bas, 
pas ne feroy d'estime 
de vous voir mis au bas; 
mais l'Espagnol vous gaste 
o bon pays du Roy, 
o nations ingratte, 
mon coeur pleure d'esmoy. 
 
11. 
Attendant la bataille 

comme un prince romain, 
mes gents en plain camp baille 
pres Mastrecht, ou soudain 
le tirant, par grand crainte, 
son camp a remparez, 
ou mes reytres emprainte 
trotter en plain terrez. 
 
12. 
S'il eust esté à l'heure 

de Dieu la volonté, 
sans plus longue demeure 
du joug vous eusse osté; 
mais le Dieu debonnaire 
qui tout à ordonné, 
ne vous voulut complaire; 
gloire luy soit donné. 
 



51 

13. 
Si comme un noble Prince 

tousiours estois poussez, 
or qu'angoisse m'advince 
nen futz oncq repoussez; 
mais prenant patience 
i'ay prié l'Éternel, 
faire innocence, 
cognoistre que suis tel. 
 

14. 
Adieu mes brebiettes, 

ne vueilles sommeiller; 
combien qu'esparses Estes 
le pasteur veut veiller; 
vueilles donc tout ensuivre 
Iesus Christ le parfaict; 
des paines d'icy vivre 
tantost serons deffaict. 
 

 
15. 
Un jour devant la face 

de Dieu feray paroir 
que ie n'ay par audace 
rien faict de mon voloir; 
mais mon Dieu me commande 
d'executer sa loy, 
voila pourquoy me bande, 
ne mesprisant le Roy. 

 
 

G V I L A M E  D E  N A S S A V 

 
 
 
Lied op een los blad in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenage.  
 
Uit: Fl. van Duyse, “Het Oude Nederlandse Lied – Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd”, 2

e
 deel, 

1905.  

.  
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1. 
Slaet op den trommele van dirredomdeine, 
slaet op den trommele van dirredomdoes, 
slaet op den trommele van dirredomdeine, 
Vive le Geus is nu de loes. 
 
2. 
De Spaensche pocken, licht als sneeuw vlocken, 
de Spaensche pocken, loos ende boos, 
de Spaensche pocken, onder ‘s Paus rocken, 
de Spaensche pocken groeyen altoos. 
 
3. 
De Spaensche Inquisitie, voor Godt malitie, 
de Spaensche Inquisitie, als draecx bloet fel, 
de Spaensche Inquisitie ghevoelt punitie, 
de Spaensche Inquisitie ontvalt haer spel. 
 
4. 
Vive le Geus! wilt christelick leven, 
Vive le Geus! houdt fraye moet; 
Vive le Geus! Godt behoed u voor sneven, 
Vive le Geus! edel christen bloet. 
 
5. 
De Paus en Papisten, Godts handt doet beven, 
de Paus en Papisten, zijn teynden haer raet; 
de Paus en Papisten, wreet boven schreven, 
ghy Paus en Papisten soect nu oflaet.  
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6. 
Oflaet in tijts noch, Godts woort te krencken, 
oflaet in tijts noch, u godtloos spel; 
oflaet in tijts, och wilt u bedencken 
oflaet in tijts, en valt Godt niet rebel. 
 
7. 
Tswaert is getrocken, certeyn Godts wraec naect, 
tswaert is ghetrocken, daer Joannes aff schrijft; 
tswaert is ghetrocken, dat Apocalipsis maect naect, 
tswaert is ghetrocken, ghy wert nu ontlijft. 
 
8. 
Tonschuldich bloet, dat ghy hebt verghoten, 
tonschuldich bloet roept over u wraeck; 
tonschuldich bloet te storten heeft u niet verdrooten, 
tonschuldich bloet, dat dronct ghy met den Draeck. 
 
Granvelle 
9. 
U vleyschen arm, daer ghy op betroude, 
u vleyschen arm beswijckt u nou; 
u vleyschen arm, die u huys boude, 
u vleyschen arm wijckt van u schou. 
 
Prince 
10. 
Princen der princelijcker Geusen Prince, 
princelick met u gheest haer doch regeert; 
princelick drijvense u eer, aldus bemintse, 
princelick wert u rijck alsdan vermeert. 
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1. 
Merck toch, hoe sterck nu in’t werck sich al steld, 
Die ’t allen tij soo ons vrijheit heeft bestreden. 
Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld 
Om onse goet en ons bloet en onse steden. 
 Hoor de Spaensche trommels slaen! 
 Hoor Maraens trompetten! 
 Siet hoe komt hij trecken aen 

Bergen te besetten. 
Berg op Zoom, hout u vroom, 
Stut de Spaensche scharen; 
Laet ’s Lands boom end’ sijn stroom 
Trouwelijk toch bewaren. 

 
2. 
’t Moedige, bloedige, woedige swaerd 
Blonck en het klonck dat de voncken daeruijt vlogen. 
Beving en leving, opgeving der aerd, 
Wonder gedonder nu onder was, nu boven; 
 Door al ’t mijnen en ’t geschut, 
 Dat men daeglijcx hoorde. 
 Menig Spanjaert in sijn hut 
 In sijn bloet versmoorde. 
  Berg op Zoom hout sich vroom, 
  ’t Stut de Spaensche scharen 
  ’t Heeft ’s Lands boom end’ sijn stroom 
  Trouwelijck doen bewaren. 
 
3. 
Die van Oranjen quam Spanjen aan boord; 
Om uijt het velt als een helt ’t gewelt te weeren; 
Maer also dra Spinola ’t heeft geen gehoord, 
Treckt hij flox heen op de been met al sijn heeren. 
 Cordua kruijd spoedig voort, 
 Sach daer niet te winnen. 
 Don Velasco liep gestoort: 
 ’t Vlas was niet te spinnen! 
  Berg op Zoom hout sich vroom, 
  ’t Stut de Spaensche scharen 
  ’t Heeft ’s Lands boom end’ sijn stroom 

     Trouwelijck doen bewaren.
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1. 
Waer datmen sich al keert of wend, 
End’ waermen loopt of staet; 
Waer datmen reijst of rotst, of rend, 
End’ waermen henen gaeet. 
Daer vintmen, ‘tsij oock op wat Ree, 
D’Hollander end’de Zeeuw, 
Sij loopen door de woeste Zee, 
Als door het bosch de Leeuw. 
 
2. 
In koud’ en heete Landen al, 
Gelegen Zuijd’ of Noord, 
Of Oost, of West, op berg’ n dal, 
Men van haer spreecken hoort. 
Sij krijgen menig Schip en Boot 
Wt ’t Indiaensche Rijck. 
Daer zijn geen Volcken, oock hoe groot, 
In veelen haers gelijkck. 
 
3. 
Het drijft haer alles op de hand. 
Hoe menig Schip en Schuijt 
Beseijlter wel dit soete Land? 
Of tijd’van hier oocl uijt? 
Wat vaerter menig of en an? 
Wat komt haer al niet voor? 
Daer met s’haer handel drijven dan 
De heele Werelt door. 
 

4. 
't Vereenigd' vry-gevochten volck 
maeckt Spanjen d' oorlog' moe, 
sulcx dat hy zynen vreden tolck 
dit land moet senden toe; 
wie soud' oyt hebben dit gedacht, 
dat d' hoogmoet van Papou, 
dat soo een groote, trotse macht 
so buygsaem worden sou? 
 
5. 
Venetiaen en Savoyard, 
met and're volck'ren veel, 
hadd' Spanjen oock al me verward 
en sat haer op de keel; 
hy meynd', hy soud'se slocken op, 
gantsch dempen en verslaen: 
maer 't Staten volck op Spanjaerts kop 
daer self haest heeft gegaen. 
 
6. 
O Neerland! so ghij maer en bout 
Op God den Heer altijdt, 
V pijlen t’saem gebonden hout, 
End’ t’saem eendrachtig zijt; 
So kan u Duijvel, Hel noch Doot, 
Niet krencken noch vertreen, 
Al waer oock Spanjen noch so groot, 
In ’s werelts machten een. 
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Een Nieu Liedeken vande Berchse soldaten, 

hoe sy de stadt aen Parma vercochten. (1589) 
 

Wijze: Tedesca, of: Bruinsmadelijn 
 

 
 
 

1. 
Seght, ghy Bergsche soldaten,  
hoe waert ghy so gesint, 
dat ghy hebt gaen verlaten 
't welck u wel had gedient? 
Moet ghy nu niet met my bekinnen, 
dat ghy waert berooft van sinnen 
end' oock al siende blindt? 

 
2. 
Had ghy niet be[s]t ghebleven 
vereenicht met Hollant, 
want het was u vergeven 
al u groot onverstant; 
ghy moet nu be[s]t u cragen wagen, 
en daer toe meer slaghen dragen, 
nu ghy diendt den vyant. 
 
3. 
U weelde gaet verkeeren, 
ghy meucht wel wesen gram, 
ten Bergh waert ghy als heeren, 
elck hoer scheen een madam; 
Neus en Leckerbeet vileyne, 
langhen Floor en magher Heyne 
was daer den hoogen stam. 
 
4. 
Dit waren d' Edelmannen 
die daer hadden bevel; 
Jan van Maestricht gebannen, 
ook Spillebeen kent men wel, 
oock Lenaert Spronck en Houte Pen, 
alsulcken volck vreesde men; 
wat docht u van dat spel? 
 

5. 
Mager Heyn, wilt hooren, 
was edel van persoon, 
een papen kint geboren, 
daer toe een hoeren soon; 
alsulck ghespuys was daer den adel, 
saten als graven inden sadel, 
blinckten van goude schoon. 
 
6. 
Vyerslot had oock besteken 
een Judas spel seer vals, 
te Bergen ist gebleken, 
daer van is veel geschals; 
dits oock een boer van zijnen vader, 
en daer toe een lant-verrader, 
hy can Spaens ende Wals. 
 
7. 
Eerst waerdy als Romeynen 
geacht en oock befaemt, 
maer nu zydy vileynen 
van alle man genaemt, 
om dat ghy ginckt den Bergh vercoopen 
ende zijt daer uyt gheloopen 
als schelmen onbeschaemt. 
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8. 
Daer toe oock al u daden, 
die ghy daer hebt ghedaen, 
gaet ghy nu selfs versmaden, 
den Spaengiaert hangen aen; 
ghy moet nu nae haer pijpen danssen, 
't sy voor steden oft voor schanssen; 
u loon suldy ontfaen. 
 
9. 
Moetwilligh waerdy seere 
tegen reden en recht, 
ghy woudt selfs blijven heere, 
nochtans waerdy maer knecht; 
den heere die ghy hadt ghesworen, 
die en woudy geensins hooren, 
u saecken stonden slecht. 
 
10. 
Die u mosten betalen, 
stont ghy ten dienste niet, 
dus zydy sonder falen 
wel weert wat u geschiet; 
God en wil dat niet gehingen 
dat den knecht zijn heer sal dwingen; 
dus naeckt u swaer verdriet. 
 
11. 
Waerom woudy niet hooren 
nae de heeren valjant 
van Dordrecht uytvercooren, 
die daer stelden te pant 
haer lijf en goet tot een verstijven, 
dat ghy soudt daer binnen blijven, 
betalen u contant. 
 
12. 
Cornels en capiteynen 
hebben getekent daer, 
die 't metter herten meynen 
als dat ghy sout voorwaer 
tot alder tijt de stadt bewaren, 
soo ghy deedt voorleden jaren; 
maer ghy zijt nu onclaer. 
 
13. 
Den Spangiaert sal u trouwen 
met woorden wel bedocht, 
denct oft u is berouwen, 
dat ghyse hebt aengesocht; 
u hoogen moet en mach niet baten; 
nu ghy hebt de stadt verlaten, 
sydy oock al verkocht. 
 

14. 
Ghy kreeght wel uwen wille, 
beloften schoon van als, 
maer swegen al stille, 
haer hert docht binnen vals; 
ghy hebt aen haer veel trots bedreven, 
dat en sullen sy niet vergeven, 
maer brengen u om den hals 
 
15. 
Sy sullen daer op toeleggen 
om te corten uwen steert; 
men salt 't noch hooren segghen, 
want ghy zijt straffens weert; 
ten Bergh en waerdy niet om dwinghen, 
sy sullen u hier en daer voortbringhen 
te voet en oock te peert. 
 
16. 
Ghy sult nu singhen hooren, 
in een Latijns beduyt, 
van eenen Paep geschooren 
sijn snorcken overluyt; 
ghy sult nu leeren nijgen en stuypen, 
smorgens vroegh een misken suypen 
al eer ghy rijt om buyt. 
 
17. 
Ghy hebt veel quaets bedreven 
aen man, vrou ende kint, 
die ghy brocht om haer leven, 
't was vyant ofte vrient; 
u leven dat ginck Godt verdrieten, 
ghy sult comen al te nieten, 
u straffe die begint. 
 
18. 
Ghy zijt nu wel bedegen 
met den duyvel van Dort, 
nu ghy hem hebt gecreghen 
die zijn leven vercort; 
men sach hem binden ende smijten, 
hy moet zijnen doot stront schijten 
als hy gevangen wort. 
 
19. 
Oorlof int concluderen, 
dit dient oock wel verhaelt, 
dat sy nu vast mineren 
die ten Bergh zijn betaelt; 
hier of daer wort d'een ghevanghen, 
en de rest mach worden ghehangen, 
verdienste niet en faelt. 
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20. 
Ick bid u, trou soldaten, 
betracht altijt u eer, 
en wilt oock niet verlaten 
den dienst van uwen heer; 
al quam u schoon den vyant terghen, 
't sy voor Heusden of voor Bergen, 
end' ander steden meer. 
 

21. 
Hout u cloeck als Romeynen, 
getrou tot inder doot; 
en slacht niet de vileynen, 
en vreest geenen aenstoot; 
fy hen! alle die overloopers 
ende oock die stee vercoopers, 
haer schanden die is groot. 
 

22. 
Prince, Heer en Godt almachtich, 
eeuwich ghebenedijt. 
u stercke hant seer crachtigh 
voert voor ons uyt den strijdt; 
al 't voornemen van ons vyanden 
wilt dat maken heel ter schanden, 
want ghy ons heylant zijt. 

 
 
 
De melodie is de “Danza Tedesca” (Duitse dans) van de Italiaanse componist Giorgio 
Mainerio (ong. 1635-1582) uit zijn “Il primo libro de balli”20. Hierin staat ook de volgende 
bekende melodie, de “Danza Ungaresca” of “Hongaarse Dans”21.  
 
 

 
 
 
  

                                                           
20

 Giorgio Mainerio, “Il primo libro de balli accomodati per cantar et sonar d'ogni sorte de instromenti di Giorgio 
Mainerio Parmeggiano Maestro di Capella della S. Chiesa d'Aquilegia”. Venetie, 1578, Angelo Gardano. 
 
21

 Een Hongaarse tekst op deze melodie verscheen in het “Vásárhelyi Daloskönyv”, een Hongaars boek met 
liederen en dansen uit 1672. 
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Wijze: Finche avro vita 
 
 

1. 
Als wy soldaeten t'saem te velde gaen, 
trompetten, trommelen seer lustigh slaen, 
den boer geeft ons den wijn, 
al ist hem pyn. 
[:Gheen blyder tocht; 
dat 'taltydt dueren mocht.:] 
 
2. 
Maer als wy liggen in 's vyandts gewest, 
om ons te moorden ieder doet syn best; 
windt, reghen, hitt' en vorst, 
hongher en dorst. 
[:Zelden genucht, 
die niet en wordt besucht.:] 
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Gebedt voor de belegeringe van 's Hertogen-bos 
 

Wijze: Te rogamus audi nos uit de Litaniae Omnium Sanctorum. 
 
 

 
 
 
1. 
Ghy die in den Hemel woont 
En van daer de Vorsten croont 
Die hier wagen goet en leven 
Om den vyant te doen beven 
Die vertredet uwe eer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
2. 
Gevet den Nassouschen helt, 
Die getogen is te velt 
En, versien met cloecke mannen, 
Heeft zijn tenten wtgespannen 
Voor den Bos, al sijn begeer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
3. 
Geeft hem wijsheyt ende cracht, 
Deckt hem met u trouwe wacht, 
 Laet getroost sijn ruyters draven, 
Laet gerust zijn knechten graven, 
Geeft hem gunstich wint en weer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
4. 
Sendet uwen Engel wt 
Dat hy onsen leger sluyt 
Met sijn bulderende raders. 
Hoedt den Prince voor verraders, 
Dat geen aenslach hem en deer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 

5. 
Weest gestadich aen sijn sy 
Als hy op de batery 
Spelet met zijn grove ballen. 
Laet de muyren voor hem vallen, 
De rondelen storten neer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
6. 
Neemt den vyant zijnen moet, 
Neemt hem wijsheyt ende spoet, 
Neemt hem coren ende haver, 
Neemt hem crijger ende graver, 
Neemt hem harnas en geweer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
7. 
Maeckt vertsaechtheyt inde stat, 
Maeckt de wakers moe en mat, 
Maeckt onveylich hare straten, 
Maeckt onwillich haer soldaten, 
Seeg' en segen van haer keer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
8. 
Maeckt den oversten veracht, 
Doet verdwijnen sijne macht, 
Maket dat de borgerye 
Weygere sijn heerschappye 
En de Staten hulde sweer. 
Wilt ons horen lieve Heer.  
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9. 
Comt den Spaignaert voor den dach 
Om ons heyr te bieden slach 
Of de stede te ontsetten, 
Uwen adem moet hem pletten 
En wech-blasen als een veer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
10. 
Sent hy hen in haren noot 
Wijn of voeder, cruyt of loot, 
Latet blijven onderwegen, 
Latet van ons zijn gecregen, 
Smijt sijn wagenen om-veer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
11. 
Laet Philips van sijnen schat 
Niet ontfangen dit noch dat,  
Geeft dat hy na lange hopen 
In zijn eygen nest gecropen 
Suyg' zijn poten als een beer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
12. 
Maket zijnen buydel leck, 
Sent hem dierte en gebreck, 
Dat zijn crijchsvolck onbetalet 
Haren schaed' aen hem verhalet 
Die nu teren op haer smeer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
13. 
Jaget eenmael' wt den Bos 
Beyde wollef ende vos, 
Schickt daer uwe trouwe knapen, 
Weydet de verdoolde schapen 
Met u goddelijcke leer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
14. 
Wilt de palen van ons lant 
Schutten met u hoge hant, 
Hoedtse voor bedeckte lagen 
En voor onvoorsiene slagen, 
En verlaetse nimmermeer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 

15. 
Brenget weer den gulden tijdt, 
Maeckt ons dit verwoesten quijt, 
Slaet u cudde weder gade, 
Dat den dief haer niet en schade 
Noch den huyrlinck niet en scheer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
16. 
Geeft dat yder soet en stil 
Mach na-leven uwen wil, 
Dat de groote mette cleyne 
Niemant dien als u alleyne, 
En hem redelijck geneer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
17. 
Geeft den bouwer op het lant 
Vruchten van het geen hy plant, 
Geeft de poorters inde steden 
Vele heyls en vele vreden, 
Datse winnen cost en cleer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
18. 
Legget onder onsen voet 
Die soo dorst na onse bloet. 
Dat hem alle menschen haten, 
Dat zijn vrienden hem verlaten, 
Dat hem sellef hy verteer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
19. 
Geeft de Vaticaensche pry 
Dubbelt voor haer moordery, 
Smacktse schiedelijck her-onder 
Dat den Hemel sich verwonder, 
Want zy pralet veel te seer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
 
20. 
Ghy sijt die de crijgen vuert, 
Ghy sijt die de machten stuert,  
Ghy cont wonderlijck behouwen, 
Op u jonste wy vertrouwen, 
Niet op ruyter ofte speer. 
Wilt ons horen lieve Heer. 
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Wijze: Baise-moi, ma Jeanneton / El desembre congelat 
 
 
1. 
Fred'rick Hendrick van Nassou, 
prince van Orangien, 
dien' mijn vader-land getrou 
tegen 't machtigh Spangien; 
dies ick 't Bataviers ghemoed 
wil betuyghen door mijn bloed, 
en mijn frissche leven 
voor haer vryheyd geven. 
 
2. 
Die my altijd in het veld 
en in sware tochten 
hebb' voor in de spits gestelt, 
ridderlijck ghevochten; 
of ick schoon was, jongh en teer, 
'k socht mijn vromigheyd en eer 
in u dienst te leeren, 
't vaderlant ter eeren. 
 
3. 
Als ick eerst reed in den slagh 
aen mijn broeders zijde, 
daer betoond' ick als de dagh, 
dat ick socht te strijden, 
en dat ick, met bus en swaerdt, 
onverschrickt en onvervaert, 
wou mijn leven waghen 
in mijn jonghe daghen. 
 

4. 
Krijghsluy, ghy sult tuygen zijn 
van mijn vrome daden, 
hoe dat swarigheydt noch pijn 
my kon overladen; 
hoe dat donder noch geschut 
heeft mijn dapperheyd ghestut, 
en hoe vorst noch regen 
kon mijn siel bewegen. 
 
5. 
Voor de vryheyd en Gods woord, 
voor de rust der vromen, 
ben ick een metale poort, 
niemand hoeft te schromen; 
wie sich voor de wetten stelt, 
dien ben ick een trouwer helt, 
en ick sal hem kroonen 
en met deughd' beloonen. 
 
6. 
Noch de vyand, noch de nijd 
my het hert benouwen, 
want ick, midden in den strijd, 
met een vast betrouwen, 
sie, hoe God my uyt gevaer 
heeft verlost soo menigh jaer, 
die my in dees tyden 
noch wel sal bevryden. 
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7. 
Wildy dat ick voor u tree? 
volght dan oock mijn gangen; 
want tot onderlinge vree, 
streckt al mijn verlangen; 
burgers, drijft wech twist en haet, 
die ons land soo dapper schaet, 
en vlecht al u sinnen 
met den band van minnen  
 
8. 
Ick ben een recht Hollands hert 
in u siel geboren, 
och! wat waert my groote smert, 
als gij ginght verloren; 
mijn Heer Vaders wyse raed 
en mijns broeders vrome daed 
suldy in mijn wercken 
trouwelijck bemercken. 
 

9. 
Vaert doch wel vereenight Land, 
en ghy Heeren Staten! 
strengelt vast des eendrachts band 
en wilt d' ondersaten 
stieren, dat ons driftigh schip 
mag door menigh banck en klip, 
door u wijse peylen, 
al 't gevaer ontseylen. 
 
10. 
Dan so sal Godts zegen staen 
als een hof te bloeyen, 
en sal blincken als de maen 
en in voorspoet groeyen: 
heb' ick dan by u verdient, 
dat ick ben der Landen vriend, 
vlecht dan oock mijn daden 
aen u lauwer-bladen. 

 
 
Deze melodie was bekend onder een Franse en een Spaanse naam; de melodie heeft via 
Frankrijk haar weg naar de Nederlanden gevonden. De melodie is in de 20e eeuw gebruikt 
voor het nu zeer populaire kerstlied “Midden in de Winternacht”.  
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Le Berger et la Bergère 
 

 
 
 
1. 
Le berger et la bergère 
Sont à l’ombre d’un boisson,  
Et sont si près, l’un de l’autre 
Qu’à grand peine les voit-on. 
 
Refrein: 
Tu ne l’entens pa, lirlon lirlette, 
Tu ne l’entens pa, lirlon lirlé. 

 
2. 
Et sont si près, l’un de l’autre 
Qu’à grand peine les voit-on, 
Le berger print la bergère, 
Si le rue à recullon. 
 
3. 
Le berger print la bergère, 
Si le rue à recullon: 
Holà! Holà! dit la bergère, 
Holà! mon petit mignon. 
 
4. 
Holà! Holà! dit la bergère, 
Holà! mon petit mignon. 
Et quoy! baise-t-on les filles, 
En ton pays à la façon? 
 

5. 
Et quoy! baise-t-on les filles, 
En ton pays à la façon? 
Excusez-moy, ma maistresse, 
C’est la grand’ affection. 
 
6. 
Excusez-moy, ma maistresse, 
C’est la grand’ affection 
Qui me poinct et me commande 
De vous baiser de la façon. 
 
7. 
Qui me poinct et me commande 
De vous baiser de la façon. 
Laissez-moy faire, friande, 
Seyez-vous sur mon giron. 
 

8. 
Mettez vos lèvres déclose, 
Seyez-vous sur mon giron; 
Il faut fairede toute chose 
Le profit à la saison. 

 
 
Uit: Anoniem, “LA FLEUR des CHANSONS AMOUREUSES ou sont comprins tous les airs 
du court. Recueillis aux cabinets des plus rares poëtes de ce temps.” Rouen, 1600, Adrien 
de Launay, “devant le palais Au Compas d’or. Avec Privilége de Roy”. Herdruk, Brussel, 
1866, Imprimerie  de A. Mertens et fils, Rue d’Escalier, 22. 
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De melodie is naar Nederland gekomen en bekend geworden als “Lijntjes Oven is Bestoven” of “Hout u kanneke”. 
Veel teksten op deze melodie hebben vaak een wat schunnige inhoud, zoals deze: een vrouw van een wat sullige 
echtgenoot laat zich kort na elkaar bezoeken door twee minnaars. Als dan ook de man nog thuiskomt loopt het 
helemaal uit de hand. 
 

 
1.  
Hout al aen, laet ons vrolic springen! 
Ick sal ons singhen een nieu liet 
En met genuechte wat voort gaen bringen, 
Van dat nu cortelinghe is gheschiet: 
Al van een vrouwe die quam in rouwe 
En moeste lijden groot verdriet. 
 
2.  
Dit vrouken gent seer fray van leden, 
Tgaet so gheerne moy en fris, 
En Hanneken is so wel te vreden 
Mach hi sitten aenden dis. 
Eten en drincken gheen achterdincken, 
Van waer dat haer ghecomen is. 
 
3. 
Twee jongers hebben dit vernomen: 
Elck leyde haer vanden sijnen voort  
En begheerden thuerent thuys te comen 
En seyden mijn liefste lieveken hoort: 
'Ick sal u gheven, sonder sneven, 
Een roy cuers met een trijpen boort!'  
 
4. 
Die ander sprack al sonder quelen: 
'Ghi sijt die liefste dien ick weet. 
Laet mi eens in u craemken spelen; 
Ick sal u gheven een nieu hooftcleet!' 
Dat vrouken seyde ras, sonder beyden: 
'Weest morghen te clocke acht bereet!' 
 
5. 
Dat vrouken ras dat ginc zijn gangen, 
Haer tweeste boelken die quam daer, 
Si seyde: 'Mijn liefste, sonder verlanghen, 
Coemt morghen ten thienen, sonder vaer. 
Clopt tuwer bate, ick sal u in laten 
En acht op mijn man niet een haer!' 
 

6. 
Smorghens vroech al voor den daghe, 
Dat vrouken gheliet haer seer cranck, 
Maer lacen, wat haer Hanneken vraechde: 
Twas 'Neemt te werckewaert uwen ganck 
En laet mi rusten, met cleender lusten; 
die siecte mach vergaen, Goddanck!' 
 
7. 
Te clocke acht quam den eersten 
En speelde totten thienen zijn spel. 
Met dien so quam daer ooc den tweesten 
En clopte metten rinck seer snel. 
Den vrijer opspranck teghen zijnen danck: 
'Het is u man en niemant el!'  
 
8. 
Dat vrouken was seer haest beraden  
En heeft hem op den solder ghestelt. 
Den anderen ghinc zijn pack ontladen,  
Den eersten was alle zijn vruecht ghevelt: 
'Ras nu, met liste, in dees kiste! 
Mijn man coemt, ick hebt twaelf ghetelt!' 
 
9. 
Die man quam thuys en meende gaen eten, 
Daer en was niet met allen bereet... 
Ras heeft hi daer zijn wijf gesmeten 
En seyde: 'Ghi vuyle hoere wreet! 
Hi salt betalen, rasch sonder falen 
Dier boven is; den Heere weet!' 
 
10. 
Den ruyter van boven sprack met liste: 
'Hi moet gheven den helft van dien, 
Die daer licht al in die kiste, 
Hi heeft haer uryne besien!  
Ic hebber ghelaten thaerden bate 
Om haer ghesontheyt! Adieu, wi vlien!'  

11. 
Oorlof wi nemen int ghemeene  
En bidden elck wie dat ghi sijt, 
Oudt, jonck, groot en cleene, 
Dat ghi u van sulcke meesters bevrijt. 
Die vroukens bedriegen haer mans en liegen 
En makense hannekens breedt en wijt. 
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Een variant op de melodie is door de groep Laïs uitgebracht onder de naam “(Houd uw) Kanneke” op hun album 
“Dorothea” (2000, Virgin Music). De tekst betreft een meisje dat het slachtoffer wordt van een verkrachting. Een 
Duitse variant betreft een meisje dat heel graag een man wil “om de verveling te verdrijven”, wat ze ondertussen 
al met de knecht heeft gedaan.  
 
 
1. 
Tsou een meisken gaen om wijn 
Hout u canneken vaste, 

savons inde maneschijn 
By nachte, by nachte 

Hout u canneken, proper Dianneken 
hout u canneken vaste. 

 
2. 
Wat vants in hare weghen staen  
Hout u, enz. 

Een fijn gesel en dat was waer  
By nachte, enz. 

Hout u canneken, enz. 
 
3. 
Den ruyter sprac dat meysken toe  
Oft sij sijnen wille wou doen  
 
4. 
Hoe weygerich dat dat meysken was,  
Hy swanckse neder int groene gras  
 
5. 
Doen hy sijn willeken hadde gedaen,  
Schoon lief ghij moecht wel thuyswaerts gaen  
 
6. 
Die ons dit lideken eerstmael sanck  
Syn bellekens en gaven geen geclanck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
Es hett ein Schwab ein Töchterlein 
Halt die Kanne feste, 

Es wolt nicht lenger ein Megdlein sein, 
Bei Nachte, fein Sachte, 

Halt die Kanna, schöne bas Anna, 
Halt die Kanna feste. 

 
2. 
Sie woll doch haben einen Man, 
Halt die, enz. 

Der ihr die Weil vertreiben kan. 
Bei Nachte, enz. 

Halt die Kanna, enz. 
 
3. 
Ach Mutter gib mir einen Man 
Der mir die Weil vertreiben kan. 
 
4. 
Ach Tochter, du bist viel zu klein, 
Du schleffst noch wol ein Jar allein. 
 
5. 
Ach Mutter, ich bin eben gerecht, 
Ich habs versucht mit unserm Knecht. 
 
6. 
Hast dus versucht mit unserm Knecht, 
So bistu Pfaffen und Mönchen gerecht. 
 
7. 
Das Annalein hat ein roten Rock, 
Darunter steht ein Zimmerstock. 
 
8.  
We rist der uns dis Liedlein sang, 
Ein freyer Hoffman ist ers genant. 
 
9.  
Er singt uns das und noch wol mehr, 
Gott behüt alle zarten Jungfrawen ihr Ehr. 
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Drinck-Liedt, op de peeckel-haringh 
 

Wijze: Qu'il est bon bon bon 
 
 

 
 
 
1. 
Haringh is so bon, bon, bon,  
Om eens op te drincken: 
Sa, ontsteeckt de ton, ton, ton, 
Laet de Bekers klincken: 
Daer, daer, daer heb-je van het Nat; 
[:Drinckt vry, daer is noch meer in ´t Vat.:] 
 
2. 
Maetje dat geldt jou, jou, jou, 
Soo ien proper teuchje: 
Wiljer tweetjes nou, nou, nou, 
Elck die drinck sen meuchje: 
Drie, drie, drie maeckt een Claver-blat: 
[:Drinckt vry, daer is noch meer in’t vat.:]  
 

3. 
Daer was drooghte, ja, ja, ja, 
Geef jy ’t sulcken neepje? 
Schenker kom, kom, dra, dra, dra, 
Brenght ons vocht uyt ’t Scheepje; 
Soo, soo, soo, wel bekomje dat: 
[:Drinckt vry, daer is noch meer in ’t vat.:] 
 
4. 
’t Steeltje moeter by, by, by,  
‘Sel te beter klemmen:  
Peeckel-haringh, wy, wy, wy  
Doen jou lustigh swemmen. 
Sa, sa, sa Vrienden haestje wat:  
[:Drinckt vry, en laet geen Bier in ’t vat.:] 

5. 
’t Vaetje rommelt, och, och, och! 
’t Kraentje wil niet loopen. 
Heeft de Brouster noch, noch, noch? 
Jaese, sou ick hoopen. 
Wy, wy, wy singhen overluyt:  
[:Ons Paters-vaetje dat is uyt.:]  
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Deze dans is te vinden in de “Orchesographie” van Toinot Arbeau. In Groot-Brittannië is het 
bekend als het Kerstlied “Ding dong, merrily on high”.  
 
 
 
 

 
 
 

Vive Henri quatre, vive ce Roi vaillant, 
Vive Henri quatre, vive ce Roi vaillant, 
Ce diable à quatre a le triple talent, 
De boire et de battre, et d'être un vers galant, 
De boire et de battre, et d'être un vers galant. 

 
 
 
Er zijn meerdere coupletten van dit lied, maar deze zijn in de 18e en 19e eeuw geschreven, 
en daarom ook niet toegevoegd. 
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Originele tekst (1548): 
 
1. 
So treiben wir den Winter aus 
durch unsre Stadt zum Tor hinaus 
mit sein Betrug und Listen, 
den rechten Antichristen. 

2. 
Wir stürzen ihn von Berg zu Tal, 
damit er sich zu Tode fall'; 
wir jagen ihn über die Heiden, 
daß er den Tod muß leiden. 

 
3. 
Nun hab'n wir den Winter ausgetrieben, 
so bringen wir den Sommer herwied'r, 
den Sommer und den Maien, 
die Blümlein mancherleien.   
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Nun treiben wir den Pabst heraus Nu drijven wy den Paus heraus 
 
 
1.  
Nun treiben wir den Bapst hinaus 
Aus Christi Kirch und Gottes Haus, 
darinn er mördlich hat regiert, 
unzählich viel Seeln verführt. 
 
2. 
Troll dich aus, du verdammter Sohn, 
du rote Braut von Babylon, 
du bist der Greul und Antichrist, 
voll Lügens, Mords, und arge List. 
 
3.  
Dein Ablaßbrief, Bull und Decret 
liegt nun versiegelt im Sekret, 
damit stahlstu der Welt ihr Gut, 
und schändst dadurch auch Christi Blut. 
 
 
4.  
Der Römisch Götz ist ausgethan, 
den rechten Bapst wir nehmen an, 
das ist Gotts Sohn, der Fels und Christ, 
auf dem sein Kirch erbauet ist. 
 
5.  
Er ist der höchste Priester zart, 
vom Kreuz er aufgeopfert ward, 
Sein Blut für unser Sünd vergoß, 
recht Ablaß aus sein Wunden floß. 
 
6.  
Sein Kirch er durch sein Wort regiert, 
Gott Vater selbst ihn investiert, 
er ist das Haupt der Christenheit, 
dem sei Lob, Preis in Ewigkeit. 
 
7.  
Es geht ein frischer Sommr herzu, 
verleih uns, Christus, Fried und Ruh, 
bescheer uns, Herr, ein seligs Jahr, 
vorm Bapst und Türken uns bewahr.  
 

1. 
Nu drijven wy den Paus heraus 
Uut Cristus kerck en Godes huys 
Daer in hy moordelijc heeft geregeert 
En ontellijck veel sielen vervoert.  
 
2. 
Haest u hier uut ghy verdoemde zoon 
Ghy roode Bruyt van Babilon 
Ghy zijt den grouwel, en Antecrist 
Vol lueghenen moort, en erghelist. 
 
3. 
Dijnen aflaets brief bullen en decreet 
Leyt nu verseghelt int secreet 
Daer mede staelt ghy der weerelt haer  

goet 
En schendet daer duer oock Cristus bloet. 
 
4. 
Den Roomschen Godt is uut ghedaen 
Den rechten Paus wy nemen aen 
Dat is Gods schoon den steen en crist 
Op dien dat zijn kerck ghetimmert ist. 
 
5. 
Hy is den hooghsten priester saert 
Aenden cruyce dat hy gheoffert wart 
Sijn bloet voor onsen sonden vergoot 
Rechten aflaet uut sinen wonden vloot. 
 
6. 
Sijn kerck hy door zijn woort regeert 
Godt vader selfs ons instruweert 
Hy is dat hooft der Cristenheyt 
Hem si lof prijs inder eewicheyt. 
 
7. 
Ons compt eenen fraeyen somer toe  
Verleen ons Christus vrede en verhou 
Verleent ons Heere een salich jaer 
Voor Paus en Torcken ons bewaer. 
 

 
 
Op de melodie van het volksliedje “So treiben wir den Winter aus” schreef Maarten Luther 
bovenstaande parodie: dit keer is het niet de antichrist (de winter) die verdreven wordt, maar 
de paus. De Nederlandse vertaling verscheen al snel halverwege de 16e eeuw. Uit 
verschillende bronnen kwamen de drie andere varianten op de melodie. 
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Was woll´n wir auf den Abend tun, 
Slawen wollen wir gahn 
Schönst Jungfrau wollt Ihr mit mir gahn 
Slawen wollen wir gahn 
Slaven gahn ist wohl getan 
Mond und Stern am Himmel stahn 
Slaven wollen wir gahn 

 
 
 
 

 
 
 
Unser liebe Fraue 
Vom kalten Bronnen, 
Bescher' uns armen Landsknecht 
Ein' warme Sonnen ! 
Last uns nicht erfrieren, 
Wohl in des Wirtes Haus 
Ziehen wir mit vollem Säckel, 
Und leerem wieder aus. [bis] 

 
 
 
Dit lied uit de 15e eeuw werd in de 19e eeuw herontdekt en uitgebreid. In de 20e eeuw 
werden er nog meer coupletten bij geschreven, evenals een refrein; verschillende uptempo 
uitvoeringen werden op LP uitgebracht. Alleen de originele tekst is hier geplaatst.   
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Ein feste Burg ist unser Gott  Vår Gud är oss en väldig borg 
 

 
1. 
Ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Waffen. 
Er hilft uns frei aus aller Not, 
die uns jetzt hat betroffen. 
Der alt böse Feind 
mit Ernst er’s jetzt meint, 
groß Macht und viel List 
sein grausam Rüstung ist, 
auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
 
2. 
Mit unsrer Macht ist nichts getan, 
wir sind gar bald verloren; 
es streit’ für uns der rechte Mann, 
den Gott hat selbst erkoren. 
Fragst du, wer der ist? 
Er heißt Jesus Christ, 
der Herr Zebaoth, 
und ist kein andrer Gott, 
das Feld muss er behalten. 
 
3. 
Und wenn die Welt voll Teufel war 
und wollt uns gar verschlingen, 
so fürchten wir uns nicht so sehr, 
es soll uns doch gelingen. 
Der Fürst dieser Welt, 
wie sau’r er sich stellt, 
tut er uns doch nicht; 
das macht, er ist gericht’: 
ein Wörtlein kann ihn fällen. 
 
4. 
Das Wort sie sollen lassen stahn 
und kein’ Dank dazu haben; 
er ist bei uns wohl auf dem Plan 
mit seinem Geist und Gaben. 
Nehmen sie den Leib, 
Gut, Ehr, Kind und Weib: 
lass fahren dahin, 
sie haben’s kein’ Gewinn, 
das Reich muss uns doch bleiben. 

1. 
Vår Gud är oss en väldig borg, 
han är vår sköld och värja. 
Han hjälper oss ur nöd och sorg 
och allt som vill oss snärja. 
Nu mörkrets furste vred 
han vill oss trampa ned. 
Stor makt och mycken list 
hans rustning är förvisst. 
Likväl vi må ej frukta.  
 
2. 
Vår egen kraft är här för svag, 
vi vore snart nedgjorda, 
men för oss går till strid och slag 
vår hjälte, Herrens smorda. 
Du frågar vem han är. 
Han namnet Kristus bär. 
Vår Herre Sebaot, 
vem kan stå honom mot? 
Han fältet skall behålla 
 
3. 
Och vore världen än så stor 
och full av mörkrets härar, 
så länge Gud ibland oss bor 
alls intet oss förfärar. 
Må världens furste då 
förgrymmad mot oss stå. 
Han skadar dock ej här, 
ty dömd han redan är. 
Ett ord kan honom fälla 
 
4. 
Guds ord de måste låta stå, 
det kan de ej fördärva. 
Med oss skall Gud i striden gå, 
hans Ande gör oss djärva. 
Vi fritt och glatt till mods  
ger ära, liv och gods. 
Det allt de taga må, 
stor vinst de icke får. 
Guds rike vi behåller. 
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Deze psalm, geschreven door Maarten Luther, werd al snel vertaald in onder meer het 
Zweeds en het Engels. Het verhaal gaat dat de Zweedse Koning Gustaaf Adolf erg op dit lied 
was gesteld, en het door het Zweedse leger werd gezongen voorafgaand aan het gevecht. 
Een Nederlandse tekst verscheen pas in de 19e eeuw. De melodie is minder statig dan zoals 
ze tegenwoordig bekend is.  
 

 
 

Psalmboek uit 1529, met een vroege versie van “Ein feste Burg ist unser Gott”. 

 
 
Ook van Scandinavische origine is deze mars, waarvan de oudste bekende versie uit 1614 
is. Het is één van de oudste marsen die nog in gebruik ik in het Deense leger, en is dan ook 
–zeer toepasselijk,-  bekend als de “Oude Deense Mars”.  
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1. 
Der in den Krieg will ziehen,  
Der soll gerüstet sein, 
Was soll er mit ihm führen?  
Ein schönes Fräuwelein,  
Ein langen Spieß, ein kurzen Degn,  
Ein Herren wölln wir suchen,  
Der‘s Geld und B’scheid soll gebn. 
 
2. 
Und geit er uns dann kein Gelde, 
Leit uns nit viel daran,  
So laufen wir durch die Wälde  
Kein Hunger fasst uns nit an,  
Der Hühn’, der Gäns hab’n wir so viel,  
Das Wasser aus dem Brunnen  
Trinkt der Landsknecht wann er will. 
 
3. 
Und wird mir dann geschossen  
Ein Flügel von meinem Leib,  
So darf ichs niemand klagen,  
Es schad’t mir nit ein Meit,  
Und nit ein Kreuzer an meinem Leib,  
Das Geld wölln wir verdämmen,  
Das der Schweitzer vom Händschuh geit. 
 

4. 
Und wird mir dann geschossen,  
Ein Schenkel von meinem Leib, 
So tu ichs nachher kriechen,  
Es schad’t mir nit ein Meit.  
Ein hülzen Stecken ist mir gerecht,  
Noch eh das Jahr herubekumt  
Geb´ ichs ein Spittelknecht. 
 
5. 
Ei wird ichs dann erschossen,  
Erschossen auf breiter Heid.  
So trägt man mich auf Spießen  
Ein Grab ist mir bereit.  
So schlägt man mir den Pummerlein pum,  
Der ist mir neunmal lieber  
Als aller Pfaffen Gebrumm. 
 
6. 
Der uns das Liedlein neus gesang 
Von neuen gesungen hat 
Das hat getan ein Landsknecht 
Gott geb im ein fein gut Jar 
Er singt uns das, er singt uns mehr 
Er muss mich noch wol werden 
Der mirs g’lag‘ bezalen muss. 
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1. 
Frisch auf, gut G’sell, lass rummer gan! Tummel dich, gut’s Weinlein!  
Das Gläslein soll nich stille stan, tummel dich! 
Tummel dich, tummel dich, tummel dich, gut’s Weinlein!  
Tummel dich, tummel dich, tummel dich, gut’s Weinlein!  
Tummel dich, gut’s Weinlein! 
 
2. 
Er setzt das Gläschen an den Mund, tummel dich, gut’s Weinlein! 
Er trinks‘ heraus bis auf den Grund, tummel dich! 
Tummel dich, &c. 
 
3. 
Er hat sein‘ Sachen recht gethan, tummel dich, gut’s Weinlein! 
Das Gläslein soll herummer gan, tummel dich! 
Tummel dich, &c. 
 
4. 
Schenk ein, lang’s her, gieb’s diesem Herrn, tummel dich, gut’s Weinlein! 
Er trinkt ihm auch gewisslich gern, tummel dich! 
Tummel dich, &c. 
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1. 
Ich gieng für einer Fraw Wirtin Haus, 
Man fraget mich, wer ich were, 
Ich bin ein armer schwartzen Knab, 
Ich eß und trincke gerne. 
 
2.  
Man führt mich in die Stuben hinein, 
Da bot man mir zu trincken, 
Mein äuglein lies ich umbher gan, 
Den Becher lies ich sinken. 
 
3.  
Man satzt mich oben an den Tisch, 
Als ich ein Kauffman were, 
Und da es an ein Zahlen gieng, 
Mein Seckel der war leere 
 
4.  
Und da man bu solt schlaffen gan, 
Man wiß mich wol in die Schewre, 
Da stund ich armen schwartzen Knab, 
Mein Lachen ward mir thewre. 
 

5. 
Und da ich in die Schewre kam, 
Da fieng ich an zu nisten, 
Da stachen mich die Hageldorn, 
Dazu die rauhen Distel. 
 
6.  
Da ich des Morgens frü auffstund, 
Der Reiff lag auff dem Dache, 
Da mußt ich armer schwartzen Knab 
Meins Unglücks selber lachen. 
 
7.  
Ich nam mein Schwert wol in die Hand, 
Ich gürts wol an die Seiten, 
Da ich kein Geld im Seckel hett, 
Zu Fussen must ich reiten. 
 
8. 
Ich macht mich auff, ich macht mich  

darvon, 
Ich macht mich wol auf die Straßen, 
Da begegnet mir ein Kaufmann gut, 
Seine Tasch must er mir lassen. 

 
 
In plaats van “Schwarzen Knab” wordt ook vaak “Schwartenhals” gebruikt; de melodie is 
bekend als “Der Schwartenhals”. “Schwartenhals” (‘Zwartnek, ‘Vuilnek’,’) is een bijnaam voor 
arme lieden, specifiek de Reisläufer en Landsknechten. De soldaten werden zo genoemd 
vanwege het feit dat hun hals onbedekt was en dus donker werd door de zon en van het vuil. 
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Deze Duitse mars is vernoemd naar Gottfried Heinrich, graaf van Pappenheim (29 mei 1594 
– 7 november 1632), een veldmaarschalk van het Keizerlijke leger ten tijde van de 
Dertigjarige Oorlog. Hij voerde een eenheid kurassiers aan, en speelde een grote rol in de 
strijd tegen de Zweedse legers. Hij raakte dodelijk gewond, evenals zijn tegenstander de 
Zweedse koning Gustaaf II Adolf, in de slag bij Lützen (6 november 1632). De mars was 
populair en werd door de Duitse dichter Friedrich Schiller 22  in 1799 gebruikt als 
theatermuziek voor zijn stuk “Wallensteins Tod”. Hij was tevens auteur van “Geschichte des 
Dreißigjährigen Kriegs” en was er op gebrand dat niet alleen de kostuums historisch correct 
zouden zijn, maar ook dat deze contemporaine mars gebruikt zou worden, in plaats van dat 
er voor het theaterstuk nieuwe militaire muziek zou worden geschreven23.  
 
 
 
 
 
  

                                                           
22

 Friedrich Schiller (sinds 1802 Von Schiller), 10 november 1759 – 9 mei 1805. Duits toneelschrijver, filosoof en 
dichter. Hij schreef eveneens een eerste deel voor een –nooit uitgevoerde- serie boeken over de Nederlandse 
Opstand, “Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung”. Dit boek 
verscheen in 1788; een uitgebreide versie verscheen in 1801.  
 
23

 Ursula Kramer, “Theater mit Musik: 400 Jahre Schauspielmusik im europäischen Theater”. Bielefeld, 2014, 
transcript Verlag. 
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1. 
Wir zogen in das Feld. [bis] 
Da hätten wir weder Säckl noch Geld, Strampede mi, 
A la mi presente al vostra signori. [bis] 
 
2. 
Wir kamn vor Siebentod, [bis] 
Da hätten wir weder Wein noch Brot. Strampede mi &c. 
 
3. 
Wir kamen vor Friaul, [bis] 
Da hätten wir allesamt groß Maul. Strampede mi &c. 
 
4. 
Wir kamn vor Benevent, [bis] 
Da hätten wir uns die Hand verbrennt. Strampede mi &c. 
 
5. 
Wir kamen vor Triest [bis] 
Da hätten wir allesamt die Pest, Strampede mi &c. 
 
6. 
Wir kamen auch vor Rom, [bis] 
da schossen wir den Papst vom Thron. Strampede mi &c. 

 
 
 
Dit Duitse lied stamt zeer waarschijnlijk uit de Keizerlijke campagne tegen Rome in 1527, 
waar Duitse huurlingen werden ingezet. De Italiaanse tekst is een verbastering van 
"Strombette mit all'armi! Presente alle vostra signori", wat zoveel betekent als: “De trompet 
roept mij te wapen! Ik ben present, mijn Heer”.  
 
In het volgende Engelse lied van Thomas Ravenscroft (ong. 1588 – 1635) komt een Franse 
strofe voor. Deze stamt uit de tijd dat Engelse regimenten in Staatse dienst vochten; het 
betekent: “Pardon, kan ik u ergens mee helpen?” Hoewel vriendelijk, werd het gezegd als 
men expres tegen iemand opliep in een kroeg, waarbij de ander zijn drank morste. Kort 
gezegd was het een manier om een vechtpartij uit te lokken. 
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1. 
We be souldiers three, 
Pardona moi je vous an pree, 
Lately come forth of the low country, 
With never a penny of mony. 
 
2. 
Here, good fellow, I drink to thee, 
Pardona moi je vous an pree, 
To all good fellowes where ever they be, 
With never a penny of mony. 
 
3. 
And he that will not pledge me this, 
Pardona moi je vous an pree, 
Pays for the shot, what ever it is, 
With never a penny of mony. 
 
4. 
Charge it againe, boy, charge it again, 
Pardona moi je vous an pree, 
As long as there is any incke in thy pen, 
With never a penny of mony. 
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1. 
We be three poor mariners 
Newly come from the seas; 
We spend our lives in jeopardy 
While others live at ease. 
Shall we goe daunce the round,  

the round, the round, 
And shall we goe daunce the round,  

the round, the round, 
[: And he that is a bully boy 
Come pledge me on the ground,  

the ground, the ground. [bis] 

2. 
We care not for these martiall men 
That doe our states disdaine; 
But we care for those marchant men 
Who doe our states maintaine. 
To them we daunce this round,  

a round, a round 
To them we dance this round,  

a round, a round 
[: And he that is a bully boy 
Come pledge me on this ground,  

the ground, the ground.[bis] 
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Chorus: 
When Cannons are roaring and Bullets are flying, 
he that would honour win must not fear dying. 

 
1. 
Brave Mars begins to rouse, 
and he does bend his browes 
Borias bursts out in blowes, 
great Etnaes fire. 
He that may losse the field, 
yet let him never yeeld 
thogh thousands should be kilde 
let Souldiers try it. 
 
2. 
Though Constantin be dead, 
Who left us honour, 
And taught brave Christian Kings, 
under his banner. 
Paganes amazèd stood, 
in a great wonder, 
To see brave Christians come, 
like claps of Thunder. 
 
3. 
Raised are the worthies nine, 
and now ascending, 
Even by a power divyne, 
now peace is ending, 
So many Christian Kings, 
with them to enter, 
Against their feircest Foes, 
that's brave adventure. 
 

4. 
Sojers with swords in hands, 
to the walls comming, 
Horse-men about the streets, 
ryding and running, 
Sentinells on the walls, 
arme, arme, a crying, 
Pittards against the ports, 
wyld fire a flying. 
 
5. 
Trumpets on Turrets hye, 
these are a sounding, 
Drumes beating out alowd, 
echoes resounding. 
Larim-Bells in ilk place, 
they are a ringing, 
Women with stones in laps, 
to the walls bringing. 
 
6. 
Captains in open fields, 
on their foes rushing, 
Gentlemen seconds them, 
with their Picks pushing. 
Ingyniers in the Trench, 
earth, earth up-rearing, 
Gun-powder in the mynes, 
Paganes up-blowing. 
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7. 
Portculzies in the ports 
they are down letting, 
Burgers come flocking by, 
too, their hands setting. 
Ladders against the wall, 
they are uprearing, 
Women great timber loggs 
to the walls bearing. 

 
 
 
Robert Monro vermeldt dit lied in zijn boek24. Het werd door Engelse troepen gezongen in 
Duitsland in de jaren ’20 van de 17e eeuw.  
 
 
 
 
  

                                                           
24

 Monro, Part I, pag. 65. 
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Deze bekende Turkse mars werd gecomponeerd door de Poolse componist Wojciech 
Bobowski (of Albertus Bobovius), beter bekend als Ali Ufqi Bey (1611 – 1675). Hij werd als 
jongeman gevangen genomen en verkocht als slaaf. Omdat hij muziek kon lezen en 
schrijven kwam hij aan het Ottomaanse hof terecht. Daar bekeerde zich tot de Islam.  
 
Hij ontwikkelde zich tot een begaafd componist en vertaler; uiteindelijk beheerste hij 16 talen, 
waaronder Pools, Turks, Arabisch, Hebreeuws, Latijn, Frans en Duits. Hij vertaalde de 
Anglicaanse Catechismus naar het Turks, en schreef een uitleg over de Islam in het Latijn, 
met de bedoeling groter wederzijds begrip te kweken. Ook vertaalde hij het Geneefs 
psambloek, en zette de muzieknotaties om naar het Turkse systeem. Zijn bijbelvertaling in 
het Turks wordt nog steeds gebruikt. Na 19 jaar werd hij vrijgelaten. Hij bleef werkzaam als 
dragoman, een vertaler en tussenpersoon aan het Ottomaanse hof.  
 
Deze mars is tegenwoordig bekend als de “Hücum marşı” of aanvalsmars en is een 
populaire mars die vaak wordt gespeeld door de vele mehterhane-groepen overal ter wereld. 
 
 

 
Originele transcriptie van Nevâ-Ceng-i Harbî.  
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Tot slot 
 
 
De zoektocht naar meer militaire muziek blijft doorgaan. Militaire muziek is –helaas!- een 
beetje een ondergeschoven kindje, niet alleen in re-enactment, maar ook in historisch 
onderzoek. Hopelijk heb ik met dit document een beetje kunnen bijdragen aan dit onderzoek. 
De bedoeling is dat dit document in de loop van de tijd blijft groeien; het is naar mijn mening 
nog steeds niet compleet. Uiteindelijk zal het ook in de praktijk moeten worden gebracht, 
waarbij samenwerking tussen tamboers van verschillende groepen in het veld zal moeten 
leiden tot een meer uniform geluid. Intussen blijft alle informatie, tips en trucs zeker welkom. 
Wie een bijdrage wil leveren wordt ook hierbij van harte uitgenodigd.  
 
 
 
 

 
 

Duitse tamboers en pijpers, eerste helft 17
e
 eeuw.  
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