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Prins W illem van Oranje
Toegeschreven aan Pourbus de Oude. Rijksmuseum

W IL H E L M U S
V A N N A SSO U W E
V TGAVE.SAM ENGESTELD DOOR

JAN POORTENAAR

#
Dr.P.LEENDERTZ Jr.:R KSTVERKLARING

CM PER HöW ELER:DE MELODIE
GEERTRUX A VAN VLADERACKEN :TOONZE%V ING

& n-= tw- temmig metplanoe eleiding.
vx r gemo qd = manno koor

DERDE DRUK

K
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MEENTW EG 12 - NAARDEN

No.
No.

Ariur van Schendel-- BiJhetuitpakken van de boeken.

HetW ilhelmus -.samengesteld doorJan Poortenaar.
De tekst,mettoelichtingvanDr.P.LeendertzJr.

De muziek,met een beschouwing dx r Casper Höweler.
De toonzetting,door Geertruida van Vladeracken.
No.3- 4.Prof.Dr.A.L.Sadler - Het kunstig bloemenschikken.

No. 5. Jan Poortenaar- Matthijs Maris.
No. 6. De Bergrede- metinleiding dx rProf.Dr.L.J.van Holk.
No. 7. Vondel - Gysbreght van Aemstel.

No.&-9.Jan Poortenaar - De Gulden Snede.
No. 10.

- Remf
brandta1s etser.

No.11. Dr.J.D.BierensdeHaan- Innerljk bestand zijn.
No. 12. Dichters over Bloemen - samengesteld door Tine Cx 1.
No. 13. Dichters over Holland - samengesteld door M .'
M ok.
No. 14. D.M .Huizinga - Op 13.
* 0 palen.

No.15. tY de Kribbe - samengesteld door Geertruida van Vladeracken.
No. 16. Dr.L.M .Fr.Daniëls,0 .P.- StabatM ater.

No.17. Prof.JozefMuls- Rubens a1sDiplnmaat.
No.18-19.Dr.L.M .Fr.Daniëls,0 .P.- Ruusbroec,De W eg van den M ensch.
No.20.
- Lanseloot.

No.21-22.Dr.W .R.van BrakellBuys- Terherdenking van Dr.J.D.Bierens
de Haan.

No.23. Jan Poortenaar- Lau-tze en Confucius.
No.24. Dr.A .Saalborn - Elckerlyc.

No.25. Sebastian Franck (1499- 1543) - Ten stri
jde voorden Vrede.
Nieuwe deeltjes in voorbereiding.

V O O RW O O RD
Een beknopt boekje,dat ons volk,jong en oud,over het W ilhelmus, zijn tekst en zijn melodie de inlichtingen verschaft, die
noodig zi
jn om hetin hoofdzaak tekennen en teverstaan,heefttot
dusver steeds ontbroken.

M oge men soms den tekstnietboven hetgewone peilvan zjn
tijd hebben geacht,datde melodie in de notatie van V alerius een
statigegrootschheid bezit,die haarboven menig ander,op zich zelf

prachtig O ud-H ollandsch lied doetuitrijzen - iederweethet.die
nietvan muzikaal gevoeltotaalverstoken is.M aar de uitvoering
moetdan nietm etde onzen volkszang zoo vaak aanklevende traagheid geschieden.Terechtwaarschuwde Catharina van Rennu te-

en onzeliefdevoor,,desleepjapon''en weesD r.Kossmann erop.
A t men het W ilhelmus niet als een koraal moet zingen. Geen

,,13ointsd'orgue''in ditedel,stuwend rhythme. Hoe ontroerend is
het dan sta ds w eer!
W at de wx rden betreft,in ,,H etW ilhelmus van N assouwe'*

dx rDr.P.LeendertzJr(1925,uitgave van W .J.Thieme& Cie..
Zutphen) bezitten w4 een uiterstdegelijke,zeer veelomvattende
studie.De schhjver geeftdaar een zoo voortreffelijk gedocumenteerdetoelichtingtotden tekst,den tijdvanzijn ontstaan,den dichter,en de geschiedenis van ons volkslied,en voegt daaraan nog
beschouwingen toeomtrentoorspronkeljkheid,vertalingen en zelfs
parodieering der verzen,datmen zich hetniethelderderen uitvoe-

rigerwenschen kan.W ijzijn dus ze Firma Thieme & Cie.we1
zeererkentelijk voor de toestemming.erenkele grepen uitte mgen doen.
5

Anders staat het metde melodie)over haar vindtmen tqt dw

vergeen overzichtelijke beschouwing welkeons toonthoe '.deruwe
steen totachitterenden diamant''w erd,zx als FlorimondvanD uyse

hetuitdrukt.Hetgeen dezezelf,Dr.Fr.Kossmann en anderen bijeenbrachten zijn waardevolle gegevens,kostelijkevondsten,in de
eersteplaatsbestemd voorden historicus.*)
Een korte bespreking,die in ruimeren kring het hoog noodig
inzichtschenkt,wat de kern,groeien verwording,wat het wezen
der melodie is,en ons zoo totde notatie voert,die voor de'uitvoering geba ikt dientte worden,w erd voor dituitgaafje door den
musicoloog Casper Höweler opgesteld en door een tabel met de

belangrijkste varianten geruggesteund.
Ten derde vindt men in deze uitgave bijeen de W ilhelmusmelodie volgens V alerius, één- en tweestemm ig met pianbegeleiding,en voor vier zangstemmen gezet door Geertruida van
V laderacken.D aar nietiedere zangbundelvoor de uitvoering een

goed hou-vastbiedt.en geen ehkelein dezeverschillendemogelijkhedenvx rziet.zalditgedeeltevoor het daadwerkelijk zingen goede
diensten kunnen bewijzen,immers ook bijhet eenstemmig zingen
wordtdoornaw erking van onjuiste notaties nog tevaak geaac eld.
* * *

Overoudeen nieuwevertalingen wordtin devolgendebladzijden
nietgesproken;de Duitsche en Fransche kan men bijV an Duyse
en Dr.V endertm vinden.Prof.Gerard Brom herinnerter (in ,.De

Gids'',1932) aan.dateen u tijnsche door Prof.J.van Vlietgeleverd werd vx r de eerste-steenlegging van het Utrechtsche Uni*)v.œ yx...HetoudeNederl.Lied'',N n Haag.1905:v.Duyse-KoxAmanm
W ilhelmus vaa N assouwe'', Den HR g, 1923: Dr.Fr.K-smann. .,Het œ tstaan v= hu W llhelmus''ln hetgedenkbœ k ,,PrinAW illem van O ranje'',Haarlem, 1933, en zete gen der primaire melM ie.Amsterdam. 1923.
,.

6

oeAltdlgoG .w e 10 Ju- 18A .W .N.Jap- wu - v- dEjk.ou a/e tœ mA u op de1 1939 gepe c- A He - .v ht..Bjdragen vx rVaderlandsche G-v%ledeniw*'8e Rem ,ded l).
Ook Dr.Fr.Kossmann en Dr.W .C.A huylenburg gavo enkde

waardevolle aanwjxingen ten G hoeve vu d= e ultgave.

W ijhopen hiermede dit.,mx ien eenig dichtstuk''.,,a1s alleenspraak van den Prîns ietsgeheelnieuwsen x rspronkelijks,''zn- lx
de dichterM r.P.N .van Eyck hetnoemt.voor een bre-aeren kriag

tœ gankeljk temaken dan totnu toe hetgevalwas,opdathet,zoalsDr.l- ndertz datzegt,hetvolkslied kan zijn ,.vx ralle N eder,,l
anders.zonderonderscheid van gv sdienstige ofpolitia e paoj,
d van hetNederlandsG e volk,vaa onze
,,een symbM lvan de eenhei
##zelfstandigheid alseen vrjenatie.''

J.P.
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1. W ilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet.
Y n Vadeèlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet:
G n Prince van Oraengien

Ben ick vrijonverveert.
Den Coninck van H ispaengien
H eb ick altijtgheeert.

Lijdt u mijn O ndersaeten
D ie oprecht zijn van aert.
G odt sa1u niet verlaten.
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vrx m begheert te leven
Bidt Godtnachtende dach,
Dat hy my cracht* 1gheven
Dat ick u helpen mach.
M ijn Schilt ende betrouwen
Sytghy,o Godtmijn H eer,
Op u soo wi1 ick bouwen
V erlaet my nemm ermeer:

Dat ick doch vroom mach blijven
U dienaer taller stondt.
D ie Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert dx rwondt.

14. Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot.
U Herder salniet slam n

A 1zijt ghy nu verstroyt:
Tot G odt wilt u begheven.
Sijn heylsaem W oort neemtaen.
Als vrome Christen leven.
.
Tsal hier haest zijn ghedaen.
Tekst toegeso rew n nnn
M arnix van St-A ldegonœ
Bijuitvoering in het open% ar is vermelding van de volledinaam der bewezkster,G eertruida van V laderacken. verplicht.
COPY RIG HT
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Dr P.LEENDERTZ Jr

H ET LIED EN ZIJN D ICH TER
HO E H ET LIED O NT STO N D

HetW ilhelmusisontstaan in een tijd.toen hetervoorNederland
zoo donkermogelijk uitzag.Alle pogingen om van den landsvorst,
den konixg van Spanje,een regeering teverkrijgen in overeenstemming met den volksaard en met de van ouds overgeleverde instellingen,hadden gefaald.Blinde,slaafsche gehoorzaamheid w as het,

wathijverlangde;en nietalleen overde lichamen wilde hj heerschen,maarook overdezielen.Zelfswatzijzouden gelooven,hoe
zijhun God zouden dienen,wilde hijhun vx rschrjven,wilde hij
hun opdwingen.Datw as te veelvoor de N ederlanders.Alle- ege
kNeanz er verzet.
hlaar er Nvas geen eenheid,geen samenwerking,en de op zich-

zelf staande pogingen van enkelingen of kleine groepjes werden
gemakkelijk onderdrukt. Toch groeide de ontevredenheid steeds
aan;er ontbrak nog slechts een leider.
Toen kw am Alva, de verschrikkelijke.aan het hx fd zijner ge-

duchte benden.gehard en geoefend in den onmeedx genden krijg
van die dagen.In dezen nood gevoelden onze vx rouders de waar-

heid van wateensdespreuk van den nog om zijn geboorteworstelenden staat zou worden:Eendrachtmaakfmacht.A lle kleinere en

grx tere verschillen wilde men vergeten om gezamenlijk tegen den
tiran te sthjden.W ie zou de leider zijn? Slechts één man was er.
in wiens bekwaamheid en eerljkheid.in wiens onwankelbare toewjding aan de heilige zaak van hetvaderland allen vertrouwen
konden stellen:W illem van O ranje.
D eaanzienlijksten en edelsten lietenhunhoofdophetschavot-ook
de krijgstochtonderaanvoering van Oranje zelfwerd een droevige
mislukking:hj moest naar Frankrijk vluchten,gehx nd door zijn
vijanden.die de zwaarste beschuldigingen tegen hem inbrachten.
11

Thans was de verslagenheid '
algemeen. W ie dorst nu nog.den
mond openen of de hand opheffen tegen den tiran? N ederland
scheen vx rbestemd te gronde te gaan,een wingewest te worden

van Spanje.
' Daar klonken de forsche,opwekkende tonen van een lied.In fiere

taalverwerptOranjedetegen hem ingebrachtebeschuldigingen,en
vertroosten bemoedigttegelijk zijn terneergeslagen landgenooten.
H ijvermaanthen deemoedig de beprx vingen te dragen,die GM

hun ojlegt,en vertrouwende op de rechtvaardigheid van hun zaak
uitkomst te hopen van dien G od,die de zijnen niet verlaat en in
wiens hand hij een werktuig hoopt te zijn tot de verlossing van
N ederland.
Ditlied miste zijn uitwerking niet.W aar hetW ilhelmus klonk,
herleefde de hoop in de harten.W ie hetzong,deed daarmede de
gelofte alles te geven,zelfs zjn leven te willen offeren voor de
heilige zaak van hetvaderland.M en beloofde elkander trouw ,men

sprak elkander moed in metde woorden van Oranje,eendrachtig
trok men op onder de tonen van het W ilhelmus, die w eldra den

vijanden a1s een bedreiging in de ooren klonken.
Eén vx rbeeld uitvele van den indruk,dien hetlied op den vijand
maakte:in 1624 ondernam H endrik van den Berg den z.g.V astenavondtocht te Ede op de V eluwe. Reeds was het dorp dx r de

Spaansche ruiters bezeten was de plundering begonnen,toen z4
verontrustwerden doorhetgeraasvan hetijs,datbegon tebreken
dx rdien de bœ ren de sluis geo> nd hadden.En tx n nu een jager
daar in de buurt, die nog van niets wist,bij toevalop zijn hx rn
hetW ilhelmus begon teblazen,werden de Spanjaarden door een
panischen schrik aangegrepen en vluchtten zx overhaast,datzj
nietalleen het eten,maar x k zilveren bekers op tafellieten staan,

en gommigen zelfshun wapenen wegwierpen.EerstbijG inkelkwamen z4 totstaan.
De donkere w olken scheurden.Een nieuwe toestand trad in.De
12

vrijheid en onafhankelijkheid waren verworven en werden genoten
a1s iets dat vanzelf sprak,maar het W ilhelmus bleef a1s het symboolvan de eenheid van hetNederlandsche volk.Datmoethetook

blijven,en daarom verzetten wij ons met alle kracht,die in ons is,
tegen elke poging om er het lied van een bepaalde godsdienstige
ofpolitieke partijvan te maken,of hetvoor te stellen a1s tegen een
bepaalde partij gericht.Alleen zij,die betreuren datw ij een eigen
volk zi
jn,die hetbejammeren datN ederland geen Spaansch wingewestgew orden is,alleen zijkunnen zich ergeren,w anneerzijhet
W ilhelmus hooren.

D E AA RD V A N DEN TEKST

Gew oonlijk wordt het W ilhelmus een lied van vertroosting en
bemoediging genoemd.D aarmede wordtechter slechts een deelvan
den inhoud aangewezen.H etis in de eerste plaats een verdediging.
een ,,apologie'',die de dichter den Prins zelven in den mond legt.
H et eerste coupletbevatden korten inhoud der apologie,is aIs het
w are de tekstvan de preek die volgt.Er wordtnietverteld.w elke
beschuldigingen tegen den Prins werden ingebracht;deze worden
a1s bekend verondersteld.
Een der oorzaken van de ontevredenheid met de regeering van
Philips was, dat zoovele vreemdeiingen hier hooge betrekkingen
kregen.Vx ral de adel voelde dat a1s een grievende achteruitzet-

ting.H etis dus te begrijpen,dat men in de geboorte.van W illem
van O ranje te Dillenburg een welkom voorwendselvond om hem
hetrechtte ontzeggen,zich met N ederlandsche zaken te bemoeien.

In zjn Apo/ovie antwoord,de Prinshier zeeruiwoerig op.Hetis
dan ook niet te verwonderen,dat het W ilhelmus hiermede begint

en hijzich van Duytschen (d.w.z.Nederlandsch)bloetnoemt.
Een tweede,hatelijke beschuldiging tegen den Prinswasdie van
13

lalnelgheid.In plu ts van hierte bljven om de Nederlanders te
hdpen,zd men.nam hjbijde komstvan Alva lafhartig de wijk
en liet de dx r hem verleide N ederlanders aan hun 1otover.

Hierop an- x M tde Prins (regel5u ):
Een Prince van O raengien

Ben ick vrj onveweert.
Den Coninck van Hispaengien

H eb ick altijtgheeert.
De verklaring nu vu regel5 tot8 - demoeili
jkstevan hetgehede lied - brengtons eveneens de Apologie van 1580.Eris voor

Oranjemaarheelweinig reden totdankbaarheid aan Karelv ofaan
Philips,maar we1hebben z4 veelaan hem en aan zijn familie te
danken.H4 legtden nadruk op watdeze voor ,,den Coninck van
H ispaengien'' gedaan hebben:Philibert vem verde M ilaan en N a-

pds,René veroverde Gelder en sneuvelde bij het beleg van St.
Dizier. Zulk een zeer ,,onvew eert'' prus van O ranje is W illem
x k. Zonder deze historische toelichting zijn regd 5 en 6 onbegrifpelifk.
En regel 7u ? ,.Den Conink van H ispangien heb ick alNjt
ghe- et''slaatop de b- ering.datPrins W illem zich had schuldig

gemaA taan hetgrx tstemisdrijf,dateen edelman onderhetleenstdsd begaan kon:,,felonie'',gebrek aan eerbied en trouw tegen-

overzijn loenbeer,den koning van Spanje.Tegenoverdieaanklacht.
die even zs de andere beschuldigingen dx r den dichter van de
verzen bijzijn lezers a1s bekend worden geacht.stelt de Phns de

G sliste verklaring,dathijin kijn eerbied voor den koning nx itte
kortgeschoten is.H 4 herhaaltdieverklaring zelfs,.voorGodt''aan
heteindevan hetgedicht,regel113en volgende.W j moeten daarbijbedenken,datditgezegd werd v* r de plechtigeafzwering van
Philips;x k hetV erbond der Edelen had zich daarve rFidelles au
rog verklaard.N a de afzw ering,toen de souvereiniteitvan Philips
niet meer erkend werd, schenen d= e regels geen zin meer te
14

M arnlx van St.Aldegonde
Gravure op zilver door H. W ierix, 1581.

hebben.En zonder de historische tx lichting omtrenthun beteekenis zou men er een misplaatste onderdanigheidsverklaring in kun-

nen zien;zijzijn a1seen zinsnedeuit'sprinsen verdedigingsgeschrift
te lezen.

DE D ICHTER

H et is niet toevallig. dat bij de verklaring van het W ilhelmus
telkens ons de Apologie van W inem van Oranje voor den geest
kom t.H etlied drukt zoo geheelde denkbeelden en gevoelens van

den Prinsuit,zooalswijdieuitzijn daden en zijp geschriften kennen,dat hetalleen door hemzelf gedicht kan zijn of door iemand,
die hem geheel kende en in zijn vertrouwen was. M en heeft dan
x k terecht den dichter steeds in de omgeving van den Prï s of

althansonderzjnvertrouwdeaanhangersgezocht(in deoude drukken wordt geen di
chtergenoemd).
Daarnaast leidde de erkenning van de dichterl
ile waarde van
zelf tot de vrij algemeene veronderstelling,dat het W ilhelmus van
een bekend dichter, of althans van een bekend schrijver zou zijn.

V iermannen zjn in den loop der tjden genoemd:M arnix,Coornhert.H ouwaert,Saravia.
D e eerste,di
e Coornhert genx md.heeft, is Brandt(Historie

der Reformatie.1,535). Hierbij geeft hij de kantteekening: .,1.
Uitenb.in sijn Dag-register uit monde van H. Grot.'' (Grotius).
Ilijgeeftdus geen gronden voor zjn meening,maar deelt alleen
mede,dathijhetvan een geloofwaardig persoon had.die het weer
van een ander had gehoord.Algemeen hield men hem echter niet
vx r den dichter,wantde verzamelaar van zijn W erâen ppm daarin w e1 hetlied der ballingen op.maar niet het W ilhelmus.Thans
houdt,naarik meen,niemand meer Coornhertvoor den dichter.
.

D e oudste vermelding van het W ilhelmus is in Houwaert's be-

schrijving der inkomstvan den Prins te Brusselop 18 September
15

1578.H ierom meende C.Kramm ,dat Houwaertwelde dichter kon

zjn.M aarhj gafdezemeening op.
Prof.Blok heeft,ofschoon aarzelend,naar de nagelaten aanteekeningen van Fruin,gewezen op Saravia,den veldprediker van den

Prins.Ook vx rdezen is geen enkele directe aanwijzing.Fruin was
dan ook latervan een andere meening.Eris dus even weinig grond
om Saravia voor den dichter te houden als H ouwaert.
De meeste,zoowelvroegere als latere,schrijvers houden M arnix
vx r den dichter.
D e oudste vermelding van M arnix als dichtervan hetW ilhelmus

isvan Jac.Verheiden,rectorte Nijmegen. Zijkomtvx rin diens
bijschriften vooreen reeksvan vijftig portretten,in 1602 te 's-Gravenhage uitgegeven.

Ongeveer vjftien jaren jonger is de mededeeling van W illem
de Gortter. D eze schreef het W ilhelmus over en zette daaronder:
,.1
568 ghecomponeert ende ghemaeckt door jonckheer Philips
van M arnix,heere van Sinte-A ldegonde,excellent poeet.''
W ijzien dus,dateen dertig,veertig jaren nadathet gedicht is,
een vrijalgemeene overlevering M arnix noemde op twee plaatsen.
hetStaatsche N ijmegen en hetSpaansche M echelen.
Andere directe aanw ijzingen zijn er niet.M aar in het lied zelve
ligt er nog een. W ij geven in de tekstverklaring eenige gronden
voor het vermoeden,dat de dichter een theoloog was. Aan den
anderen kantmaaktde ridderlijke toon van hetlied hethaastnoodzakelijk.datdedichtereen edelman w as.W elnu,M arnix wasthelx g en edelman tegelijk.Erisdus niemand,die eerderin aanmerking komt om den dichter genoemd te worden.
In veleoudere en ook welnieuwere gedichten vinden wijta1van
w x rden en vormen.die alleen gebruiktworden om hetvers en de
maatvo1temaken,ofom een zuiverrijm te verkrijgen. D einhoud

isdan dikwijls heelvaag.M aar er zijn ook andere gedichten.en
daartoe behoort het W ilhelmus,waarbij wij niet tevreden mogen
16

zijn,voordat wij van elk wx rd weten. wat de dichter daarmede
bedoelt.H et is een naamdicht:de G ginletters der coupletten vormen den naam W ill
em van Naxou (kev en de u werden duujds
vaak in elkanders plu ts geba ikt,en zx is de beginletter van het

laatstecoupleteen V ).
De hier volgende tekst is die van het Geuzenlied< k van 1581.
M aar in de versregels 89.97 en 1% is een wx rd uit eo hteren

dnx: opgenomen (zie de aaatea eningen op die verzen).
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Prins W illem te Bmtq-lverwelknmd,18 September 1578,
terwijlmen op ,,schalmeyen ende cornetten''hetW ilhelmusblies.
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EE N N IE U W

C H R IST E LIC K LIE D T

gemaectter eeren des D oorluchtichsten H eeren,
H eere W ilhelm Prince van O raengien,
G rave van N assou, Patris Patriae,

mijnen G.Forsten ende Heeren.
W aer van deerste Capitael
letteren van elck veers,

sijner F.G .name
metbrengen.

N a de wijsevan Chartres

19

ilhelm us van N assouw e
Ben ick van D uytschen bloet,
D en V aderlantghetrouw e

Blijfick totinden doet:
s Een Prince van O raengien

Ben ick vrijonverveert,
D en Coninck van H ispaengien

H eb ick altijtgheeert.

20

##Ben ick van D uytschen bloet''is een regel,die bfj vele N ederlanders ten onrechte bevreemding of ergernis wekt.Zij vergissen
zich en hechten de hedendaagsche beteekenis ,pD uitsch''aan het

oude woord,datdestijdsp-N ederlandsch''beteekende.W atwijthans
##D uitsch''noemen,heette toen ,,Hoochduytsch''
W j vinden hetwoord D uytsch in den zin van N ederlandsch dan

ook volstrektnietalleen in hetW ilhelmus,maarook bijVondel1),
Hooft2),Hugo de Grx t3)en vroegerevenzeera1slater,namelijk
bijJan van de W erve4) en Jan LuykenB).lDitalgemeen gebruik
van hetwoord verklaartook,datde Engelschen nu nog spreken van
Dutchman, the Dutch Republic enz.In het V laamsch-Brabantsch

vi:den wj om dezelfde reden het woord D ietsch-in het noordelijk
en oostelijk deelD uutschpterwijlreeds in 1360 in de omstreken van
A alst een Bijbelvertaling geschreven werd. waarin het woord

duytschewordtgebegig'
d6).
In vers 1- 2 wordtdus gezegd:
Ik, W illem van N assau, ben als zoodanig van N ederlandschen

,,

bloede'';een '
tegenspraak van het(reedsgenoemde)verwijtkdatde
Prins geen N ederlander zou zijn. Dat hij hier groote bezittingen
1) Vondel zegt van een Nederlandsche vertaling,door Boetselaer gemaakt

van de werken van Du Bartas:

K- tschx lbi
j Boetselaer:die heeftvertaeltmet1of
In platen zuyver duytsch den Phoenix der Poëten.
volgens het titelblad. vertaald naar Plautus'
Q) Hooft's ##W arenar'' is, '
kk
Aulularia''en :##nae 's Landts ghelegentheytverduyuchet''

a) Hij spreektvan zijn ..D uytsche moedertale''.

4) Hetin 1553verschenen > k:D en SchatderDuytso ertalen''
5) Hijgeefteen zijner dichtbundels den naam:,,Duytse Lier''
e men nietwe1volmaectelic
6) '
Deschrijverspreektdaarin van veeldingen.,'di'
in duyuche geseggen''kan.W ie er meer van wi1 weten worde verwezen naar
Verdnm-stœ tt,Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal.4e druk, 1923,blz.

1- 5,en naar Dr.W .de Vreese. die in het Jaa+oek der Kon. Vlaamsche
Acad- ie van 10 9. blz.455, een groot aantal andere bewijsplaatsen bi
jeengebracht beeft.

21

had,w as reeds voldoende om den Prinseen N ederlandertenoemen.

Dat de N ederlandsche bezittingen vocr de belangrijkste gehouden

werden (nietde Duitsche of Fransche,Nassau en Oranje) blijkt
o.a.hieruit,dat deze steeds aan den oudsten zoon kwamen en dat
het familie-archief te Breda was.M et volle recht kon dus gezegd

wordeû, dat N assau een N ederlandsch geslacht was en de Prins
van Duytschen bloet.
ln regel3- 4 vinden wijeen onzuiverrijm ,bloet:doot.V ermoedeljk heeft de dichter hier een vorm uit zijn eigen spreektaal gebruikt, waarin men bloet: doet uitsprak. H ij was dan een Zuidnederlander.ln verschillende Brabantsche en Limburgsche dialecten
spreektmln nu nog doed uit.
V ers 5--6.Vrqin vers6 (en evenzoo in 38)heeftni
etdetegen-

woordige beteekenis van ,,tamelijk''# maar van ,,zeer'' ,,Ik heet
Prins van O ranje en draag dien edelen naam,die ons dadelijk het
denkbeeld van dapperheid g'
eeft,met eere.'' Dat wordt nog nader

toegelichtin de r'
egels 25- 40 en 81 88:,,M ijn leven en goed heb
ik niet ontzien,mijn broeder A dolf is bij H eiligerlee gesneuveld.''
Z ie ook hetop blz.14 gezegde overdeverklaring van regel7- 8.
Sedert D r.Leendertz'boek verscheen,voerden nog enkele andere
geleerden de pen over het W ilhelmus.M r.P.N .van Eyck uitte
opnieuw een afwijkende meening om trent de beteekenis van den
tweeden en den zesden regel (,,
W ilhelmus van Nassouwe''door

P.Geyle.a.,M iddelburg,1933).H ijis van oordeel,datbijppvan
Duytschen bloet''hettweedewoord a1sonshedendaagsch,,D uitsch''.

en verder tzr# a1s ,,zelfstandig''opgevat moet worden;hijplaatst
dan een komma achter pr#.Volgens V an Eyck zou de bedoeling
zijn:W illem van Oranjeiseen Duitsch,zelfstandig ,,regeerend soe##
verein en heeftals zoodanig het recht om tegen Ph lips a1s vorst
,#tegen VOrsttevechten''.

Dr.Leendertz had die zienswijze reeds in zijn boek (1925) ver22

worpen:,,D e '
onjuistheid der dikw ijls gegeven verklaring.dat vt'k
,,hi
er eigenmachtig,souverein zou beteekenen,omdat '
hj a1s Prins
,,van O r
anje een souverein vorstwas,blijkt reeds daaruit,dat dan
##onverveert een nietszeggende stoplap wordt.'' O ok de komma
achtte hijonjuist.Zijstaatdan ook nietin de bron,hetGeuzenliedbx k.D r.Kossmann vindtdeze komma evenmin verantwoord en was

zoo vriendelijkernog op tewijzen,datvrq alsbjwoord in debetee-

kenis van voorwaan geloot hetmaat pr#. toen algemeen in gebruik was.M etV an Eyck kunnen wijdus nietmeegaan.
In regel38,blz.30,zou dan trouwens ,,vrijonversaecht''ôôk een
A dere verklaring vereischen,doch datschjnt P.N .van Eyck ontgaan te zijn.
M aar ofmen nu de eene,dan weldeandere tekstverklaring aan-

vaardt,in iedergeval

-

en datis misschien nog hetbelangrijkste -

geldtwatDr.G.Brom (in ,,DeGids''van 1932)schreef:er,,ishier
##onder nuchtere H ollahders een soort ritueele vorm gevonden,die
##juist met verouderde klanken a1s ,,Duyts'' en ,,H ispanje'' iets
##

##eeuw igs w eet op te roepen .

M r.V an Eyck twijfelde tevens opnieuw aan hetauteurschap van
M arnix.Inzijn artikel,,Hetontstaan van hetW ilhelmus''(Gedenkboek Prîns W illem van Oranje,Haarlem,1933)noemtDr.Kossmann hetzeerwe1mogeljk,datdeze de woorden schreef.Zoo ook
veleanderen:Dr.Brom ging nietminderverdan Dr.Leendertz toen

hijschreef ,,dat de waarschijnlijkheid waarmede M arnix dç dichter
##van ons volkslied wordt genoemd,de zekerheid nadert'' (,,Stem-

men desTijds'').Eveneens achtDr.A.A.van Schelven weerhet
'twaarschijnljkyt,datM arnix den tekstdichtte (,,M arnix van St.
Aldegonde'',Utrecht,1939);in 1881 scheen dit reeds een uitgemaakte zaak (zie Van Duyse, Het Oude Ned.Lied,1I. 1905,
blz.1634).Ook in dezen staatVan Eyck metzijn meening alleen.
23

lnGodesvreesteleven
1c H eb ick altijtbetracht,
D aerom ben ick verdreven
O m Landtom Luyd ghebracht:
M aer G odtsa1my regeren
A 1s een goet Instrum ent,
ls D atick sa1w ederkeeren

In mijnen Regiment.

24

M etde verdediging van vers 7 en 8 was de dichter echter niettevreden.H et was hem nietvoldoende aan te toonen,dat de Prins
bepaalde gebreken nietbezat.
V ooral de vroomheid van den Prins w ilde hij doen uitkomen:

van de 15 strophen zjn erslechts drie (de 1e,10e en 11e),waarin daar nietuitdrukkelijk op gewezen wordt.
V ers * 12.,,A ltijd heb ik mj beijverd een godvruchtig leven te
leiden; daarom ben ik verdreven,van land en volk berx fd.''Deze
beteekenis van om:,,aan het einde''*zien wijnog duidelijk in om
hetleven komen,d.i..,aan heteinde des levens komen'' en verder
in om hetleven brengen.d.i..,aan heteinde van hetleven brengen''.
##van hetleven berooven'',waaruit de kortere uitdrukkingen omko-

men,ombtengen zijn voortgevloeid.
V ers 13- 16. .,M aar God zal mj besturen als een goed werktllig,zoodatik in mijn regeering za1 terugkêeren''.
De beteekenis ,,regeering''van regimentis tegenwoordig op den
achtergrond gedrongen door die van ,,afdeeling.waarover men het

bevel voert.'' Hier wordt duidelijk op den Christelijken deemoed
van den Prinsgewezen.Hijweet zich een w erktuig in G ods hand.
Prof.Brom merkt op, datfn Godes vrees te leven beantwoordt

aan de uitdrukking p,wandelen in de vreze Gods''in den Bijbel.

25

lzijdtumjnOndersaeten
D ieoprechtzjn vu aert,
G odtsalu nietverlaten-

20 A1zjtghy nu beswaert:
D ie vroom begheertte leven
BidtG odtnachtende dach,
D athy m y crachtw ilgheven
D atick u helpen m ach.

26

Versregel 17.,,W eestlijdzaam en geduldig,mjn onderdanen-''
##
.,

20.Beswaert: in verdrukking.

22.Bidttbidde (aanvoegendewijs).
M achtmoge (aanvx gende wijs).
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ldjfengoetaltesamen
H eb ick u nietverschoont,

M jn Broedershooch vu N amen
H ebbentu oock vertoont:
G raefA dolffisghebleven,
30 In V rieslandtin den Slach,

Zijn Sielinteeuwich Leven

Ve- achtden Jongsten dach.

28

jn leven en mijn goed heb ik om Uwentwille niet ontzien.
,,M i
M ijn zeer aanzienlijke brœ ders hebben U dezelfde offervaardigheid
te zien gegeven.Zoo is GraafAdolfbijH eiligerlee gesneuveld.Zijn
zielwachtin de zalige gewesten den grooten Oordeelsdag''.

N iet alleen Adolf sneuvelde vx r N ederland's vrijheid, ook
W illem'sbroederslodewjk en Hendrik;zijvonden den dood bijden
slag op deM ookerheideop 36-en z4-jarigen leeftijd.

Dat!#J ook ,,leven''beteekent,zien wij nog in samenstellingen
a1slktrente,lqfsbehoud.
V ersregel 28.H ebbent= hebben 't.

V ersregel 30. V rieslandt.In dien tijd was G roningen alleen de
naam van de stad en werden de O mmelanden tot Frieslan'
d gere-

kend;vergelijk nog den naam Oost-Friesland.
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CdelenHoochgheboren
V an Keyserlicken stam :

3s EenV orstdesRijcksvercoren
A 1s een vroom C hristen M an,
V oor G odesW oortghepreesen,

H eb ick vrijonversaecht,
A 1s een H eltsonder vreesen

4o M ijn Edelbloet ghew aecht.
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Ede1en van hx ge gehM rte.afstammende van een Keizer.die

,.

totvorstvan hetDuitsche Rijk gekozen was,heb ik zs eo v- Christen voor Godi heilig wx rd zeer dapper,a1s een onverxhrokko held,mjn leven gewaagd.''
N a A n dx d van Rudolf van Habsburg kozen de % ,,
't= %e
vorsten in M ei 1292 Adolf van Nassau tot keizer. W ddra kad
Rudolfs zoon als tegenkeizer op. In den hierop gevolgz- stdjd
sneuvelde Adolfin 1298.

ln regel34 en 36 hebben wijeen onzuiver'
rijm.stam:man. Dorgelijkeklinkerrijmen kwamen meervx r.
Regel 35 is een bepaling van het eerste deel van het wx rd
Keyserlicken.
W oortghepresen.H etplaatsen van hetbepalende achter hetbepaalde woord was in dien tijd nog zeer gewoon.

Regel38.7r# = zeer.Zie de aanteekening op bl.21en 22.
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4n Schiltendebeœouwen
Sijtghy,o Godtmjn H eer,
O p u soo w ili& bouw en
V erlaetmy nemm erm eer:

4s Datick doch vroom mach blijven
U dienaertallerstohdt,

DieTyranny ver/ ijven,
Diemy mijn hertdoù- ondt.

32

Regel41 ,#M ijn bescherming en tœ verlaat'*.
,.
45 ,.Ik hx p.dat ik vrx m mag blljvo ,alujd uw gekouw e dienaar,en dat het mij gegeven worde de tlrannle te verdrijven.die mj zx zeerG drœ ft.''G n weerklxo: van Ps.18,vs.3
en vx ralvan Ps.144,vs.2.Docâ = t< %.
Taller = fe allc . W x rden,die 9* dgen ilemtx a hebben.
werden vroeger veelal,in overeenstemmlng met de ullprpnb.*
in hetschrift met hetvx rafgaande of het volgeade verbonden.
Ook regel4:inden = in den.enz.

3

33

= al& e my beswa n,

x End mijn V o olgherszijn,
M ijn G odte tdx h bewaren
D en trouwen &enav &jn:
D atsy m y i etverrassG en
In haro G * n m oet,
ss H aerhanden M eten w assG en

In mijn onsG uldich bloet.

34

##M jn God,wilmij,uwen trouwen dienaar. beschermen tegen
hen,die mn verdrukken; eef.datzijmijnietovervallen-''
V ersregel52: dienaerd#n = uw dienaar.
Regel55- 56: In dien tijd had men erwerkelijk soms'
nog behagen in,zich in den meestletterlijken zin deswoords methetbloed

zijnervijanden te bevlekken.
Prof.D r.G.Brom wijster op (De Gids,1932) datin dePsalmen ook gesproken Neordtvan zich de voeten wasschen in hetbloed

van anderen.Erzi
jn meerzinsneden dieeen weerklank vormen van
:et Oude T estament:de schapen.die versttooid raken. de herden

dienietzalslapen. te- ijl de uitdrukking z#n heilzaam W oord
neemtaan bekend is uithetN ieuwe T estament.
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K

s D avid m oeste vluchten
V oor Saulden Tyru :
Sx heb ick moeten suchten
M et m ei G Edelm an:
M aer G odtheefthem verheven,
V erlostuutaldernoot,

Een Co-ncb ijck ghegheven
In Israelseer groot.

Atstzx als.

Regel61.Verheven = weertoteeregebracht.Dathijheeftmx ten vluchten,a1s David,is geen schande.Ook David tY % is later

rijk gezegend.
##N iettx vallig vergelijkt Oranje zich uit&ukkelâ b4 David.die
m- nt vlua ten vx r Saul den tiran''f en mogelik hednnert zijn
plechtig getuigenis in 'tbegin en in 'tslot.de Koning nooitveracht
te he ben,w eer aan Davie loyale houding tegenover de V orst''

(Prof.G.Brom in ,,De Gids''.)

r

ae tsuer salia ontfanghen

V an Godtmijn H eerdatsoet,
D aer na so doet verlanghen

M jn V orstelick ghemoet,
D atis datick mach sterven
7n M eteeren in datV elt,

Een eeue ch D jck verwew en
A ls een ghekouw e H elt.

38

Regel65:tsuer= 't zure,rampen.,,N a alle rampen hoop ik van

God hetgeluk (hetzœ te)te krijgen,waarnaarmjn vorstdijk gemoed verlangt,n.1.datik meteere in den strjd mag vallen en a1s
een getrouweheld de zaligheid ve- ew en.''Z- ls dateen edelmu
past,den dood op hetslagveld vinden.
A>n so in regel67 moetmen nietteveelbeteekeniswillo Eechten
en het niet opvatten a1s ,,zx zeer''. H et is slechts een nnnvullend
xeoord.
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ietdoetmijmeererbn- en
In mijnen wede spoet,
zs D = datm en sietve p- en
D es C onincks l-nden goet.
D atu de Spaengiaelscrencken
O EdelN eerlandtsoet,
A 1sick daer aen ghedencke

80 M ijn Edelhertdatbloet.

40

,,Ni
ets wektmeer mjn deernisin almijn ellende,dan datmen
deschoonelanden deskoningszoo zietverarmen.DatdeSpanjaar-

den U zx veelleed en schade a= dx n,o N ederland,a1s ik datbe-

denk,dan blx dtmijn hart.''

41

s een Prins op gheseten

M etmjnerH eyrescracht,
V anden Tyran vermeten
H eb ick den Slach ve- acht,
as D ie by M aestichtbegraven

Bevreesde mijn ghewelt,
M ijn Rul erssace en & aven
Seer moe& ch dx r A tV elt.

42

##A1seen prinste paard gestegen heb ik metmijn legermachtden
ove= oedigen tiran in het veld ow ewacht,maar deze verschanste

zich bj M aastricht,omA thijmijn machtvreesde.Daarentegen zag
men mijn ruitersmoedig door'hetveld draven-''
A lva hield'zich binnen zijn verschansingen,nietzooals hiergezegd wordt.uitvrees,maaruit< jsoverleg.H4 wistt-b,datjuist
daardx rde Prinsweldra uitgeldgebrek zijn legerzou moeten ontbinden.
Regel83.F anden = van den.Tyran vermeten = die zich overmeten,overschat heeft.
Regel85.& vrapen = verschanst,ingegraven.

43

Soohetden*1desHeeren
90 Op die tijthad gheweest,
H ad ick gheern w illen keeren
V an u ditsw aer tem peest:
M aer de H eervan hier boven
D ie alle dinck regeert,

gs Diemen altijtmoetloven
En heeftetnietbegheert.

44

oen Gods wilgeweestw as,had ik gaarne deze zware
,.Z oo het t
rampen van u willen afwenden.M aar de H eer in den hemel,die
alles bestuurten dien men altijd loven moet,heefthetnietgewild.''

In vers 89 heeftde oudste druk wille.Om de maathebben wij
aan wilde vx rkeur gegeven.

Tempeeat= storm;hierfiguurlijk.

45

SeerCustlickwasgheeeven
M ijn Princelick ghemœ t,
Stantvastich is ghebleven

1œ

M ijn hertin teghenspoet,
D en H eerheb ick ghebeden

V an mijnesherten gront,
Dathy mijn saeck * 1reden,
M ijn onschult doen bekondt.

46

ens zljn aluld evenzeer ch- telljk G vorste jk ge.,M 4n gevœ l
w- t.Ook ln den tegens- ed i: mjn ha= stu dvu ug go l- n.
V tden grond v= mijn %>e heb ik God geG do ;datH4 mlja +>>%
w2 œ orde brengo en mjn onschu!d * bli
lken.''
ln vers 103 keeft saeck ne de oude G --#o is vu ..pm ces''.
Dey eck eWen isdus.,hetpldtY orgen''.W aarschlnlljk isreden
K er = reeuen.in orde brengen''.
Op - e plaauen zijn w.jhiervan den ou& ten dov: afg- a en.
la vers 97 heeft deze Prinslick vx r Chk tlick en 1 10: H kant
vx r bekont.

De herhaling van PBnslick ls - O derlijk.datwj hier xa er
met = A kfout te 2- n hebG n. M e andere da u en he > n
Chrœ lick.

V ers 104.bekont.het verleden deelwx rd vu beko# en,beko d
mo en.

47

orlofmijn a= eY bapen
D ie zijtin grx tn nx t,
U H erder sa1< et slapen

A lzijtghy nu verstoyt:
T otG odtw iltu begheven,

l10 Sijn heylsaem W x rtna mtaen,
A 1svrome C b isten leven,
Tsalhier haest zijn ghedaen.

48

##Vaa- elmijn arme s/ a- n.''
Hetwaseen gewonevorm in deRe ehjkers-pe zie.datde1> 11

ofvxrlaatstestrophe metOorlo/begon.evenals de laatste met
Prince.
Regel 107: U H erder = uw herder.
,,
109- 112:.,W i1ttot GV u wenden.op zijn wx rd vertrouwen en naarzjn woord alsvrome Chd#tenen leven;weatlijdDam,ditleven metzijn rampen za1spoeig geëindigd z4n.*'

Regel 108:perafrogt = in verstrx gng,de ballingen.

In deze stropheneemtde Prinsafscheid van zijn hx rders,maar
metdebelofte,dathijvx rhen zalbljven zorgen.

49

V oorGodtwi1ickbelijden
End zijner grooter M acht,
D atick totgheenen tijden
D en Coninck heb veracht:
D an datick G odtden H eere

D erH oochsterM ajestel ,
H eb m oeten obedieren,
12o Inder gherechticheyt.

50

Voor den almachtigen God wi1ik beljden,datik in den ver-

,,

schuldigden eerbied vx r den Koning nx it ben te kort geschoten,

maardatik naar alle rechtG od,die de hoogste majesteitis,he
mx ten gehoorzamen-''

De Prins herhaalthierzijn verzekering van vers 7- 8. echter
zonder uitvx rig de juistheid daarvan aan te tx nen.W el geeft
hij stilzwjgend toe,dathij den Koning niet altijd gehoorzaamd
heeft.en daarvx rgeefthijeen rechtvaardiging:dat ick G * fden
S eere heb moeten obedieeren.
O ok deze w x rden Wnden een toelichting in 'sPrinsen Ar logie.

Op blz.61 van de uitgavevan 1607 lezen wij,datPhilipsbijzijn
vertrek uit Zeeland ,,ons utdruckelick belaste ende beval,veeliuyden Van eeren,daermen Vermoeden op hadde datse van de Religie
waren.te doen ste> en:ende datwy 'tnieten hebben w illen doen.
maer daerenteghen hebben die luyden selve laten waerschouwen:
welwetende datwy sulcks metgoeder conscientie nieten vermochten te doen,ende datmen veelm eer Gode behoortghehoorsaem te
wesen dan den menschen.''
W ordt hier van de gew one gehoorzaamheid van den onderdaan
gesproken? Daarmee zou hetgedichteen vrij krachteloos slotkrjgen.M aar O ranje spreektin het geheele lied a1s een prins,a1s een
,

vorst totzijn onderdanen. Erkan dus slechts sprA e zjn vu de
gehx rzaamheid van een vorst tegenover een hoogeren vorst,van
een feodale verhouding.M en zie het op blz.14 daarover gezegde.
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D E M ELO D IE vAN HET W ILH E LM U S
IN LEIDIN G :H ET V O LKSLIED IN HET A LG EM EEN

W ie meent dat de tekst van het W ilhelmus in de dri- en-eenhalve eeuw vàn zijn G staan steeds,en op dezelfde melM ie is gezongen,vergistzich deerlijk.DeoorsproA elijke< jservan wasot
vx rkortonbekend:ze veranderde in den loop derjaren zoo,dat
men haar somsamper herkent.Indien nieteenige gdeerden methet
vernuft en hetdoorzettingsvermogea van een Sherle : Holmes een

halve eo w lang naar deze melodie gespeurd hadden,zouden wij
overhaar gedaanteverwisseling waarschijnli
jk nog nietveelweten.
W erkelijk,de geschiedenis van de W ilhelmus-melo& e ishaasteven
spannend als de beste detective-roman.alkomen er geen griezelige
moordgeschiedenissen aan te Pas.
Nu hangt hetopwindende van e:n speurdersverhaal grootendeels af van de listige volgorde,waarin de feiten verteld worden
en van de schranderheid.waarmede de speurder uit de ontdekte
sporen zijn gevolgtrekkingen maakt. Z x is ook de geschiedenis
van de W ilhelmus-melodie uiterstboeiend,omdat men sedert 1871

herhaaldelijk meende,nù tx h eindeljk de x rspronkelijke melodie
gevonden te hebben;maar elke keer kwam dan weer een wjs te
voorschjn,die aannemeljker leek.Daarde geschiedenis zelf door
de volgorde der vondsten en door de uiteenloopende meeningen
daarover vx r zulk een spannend verhaal heeft gezorgd, zou het

jammerzijn U datte onthouden.M aar voorafeen korte G schouwing overhetvolkslied in hetalgemeen.
* * *

W atis eigenlijk een volkslied? Hetis niet zoo gemakkelijk dat
nauwkeuhg te omschrjven.Gewoonlijk verstaat men eronder een
lied,dat uit hetvolk is voortgekomen.M eestalis de makervan de
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melodie w -nmin bekend a1s die van den tekst.Uitde geschiedenis

vu hetvolkslied bDjkt x k.dathetvolk zelf we1 een scheppend
aandeel heeft gehad,w aardoor soms uit een eenvoudige kern een

lraaiermelodie ontstond. V ooralwatde wijsjes betreftis er tusschen verschillende landen een spontane uitwisseling geweest.O ok
is een belangrijke eigenschap van hetvolkslied,dathetinderdaad
doorhetvolk zelfwerd gezongen.D e tekstG staat meestaluiteen
aantalstrophen van gelijken bouw,alle metdezelfde melodie.
De blx ivan ons volkslied valtin de 14e en 15e eeuw.Hetw'
erd
toen m ondeling van geslacht op geslacht overgeleverd. De oudste
gedrukte N ederlandsche verzameling van zulke liederen is van 1539

en heet:Een devootende protitelyck Bœ cxken:zijwerd gevolgd
door ta1van dergelijke ,,liedboeken''.
In deze bundels werden nietalleen nieuw e,maar ook oudere liederen opgenomen,dezelaatstevaak zooalszijin den loop dertijden
min of meer gewijàigd waren. Bij zulke veranderingen was soms
slordigheid in hetspel.M aar van grooter belang ip in ditverband

de neiging van hetvolk.de liederen naar zijn smaak te vew ormen.
W 4 kunnen datgoed waarnemen bi
jenkele zeerjonge volksliederen,zx als ;,De Zilvew loot''en ,,Zie de maan schjntdoor de boom en''. D eze t
weeliedjesontstonden omstreeks1840,en in ditgeval
weten M jwie de woorden en wie de wijsjes maakte,wat voor het

volkslied iets zeldzaams is:de dichterwas J.P.Heye,de compnistJ.J.V iotta.Dezeliederen werden we1gemeengoed,maarniet
in hun oorspronkelijken vorm. V ergelijkt men de eerste uitgaven
metwatthans gezongen wordt,dan blijken zoowel de teksten a1s
de melodieën veranderd te zâjnzer is een onmiskenbare neiging tot
grooteren eenvoud-Slechtseen enkelvoorbeeld van tekstwijziging.
,

DekeurigedichterJ.P.Heye trachttewe1.,in den volkstoon''te
schrijven,maar datlukte hem nietgeheel.Zx begint,,De Zilvervlx t''te- illeyan hetrjm van den eersten en derden regelmetden
watgewrongen zin:
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Hçb je van de Zilveren V x twe1gehx rd.
DeZilveren V lootvan Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan > rd
En appeltjes van O ranje!
H et volk heeft datblijkbaar sNjf en onnatuurlijk gevonden en
maakte ervan:

H eb je we1gehoord van de Zilveren V loot,
De Zilveren V loot van Spanje?
Die hadden veelSpaansche matten aan boord

En appeltjes van O ranje!
M en bekommerde zich dus nietom het kreupele rijm :vlootbx rd,datzoo ontstond;en de grammaticale onjuistheid van ,,
de
Zilvervlx t...hadden''werd blijkbaarverkozen boven hetdeftige.
onvolksche #.had er''.

M aar uit eenige wijzigingen in de melodie merkt Yen,dat het
volk zich verzet tegen eentonigheid en slapheid. V an de verschillende voorbeelden, die men uit de beide liederen van V iotta zou

kunnen aanhalen,noemen wijer ook slechts éên.H etoorspronkelijk
slotvan ,.Zie de maan schjntdx rdeboomen'',datmen kan vlnden in ,,Kun je nog zingen,zing dan mee'',heeftop de wx rden
##W ie de koek krijgt,w ie de gard'*:
cis,b,b,a.a,gis,a.

maarin de praktijk w ordthetaltijd z66 gezongem
cis.cis,b,e.cis,b,a.
wat veelbeter afsluit.M en kan er een boeiend gezelschapsspelletje
van maken door ieder voor zich zelf te laten nagaan,w elke veranderingen door hetvolk in de beide liedjesworden aangebrachten

dan deuitkomsten metelkaar tevergelijken.
Vergevtvooralnietb4 ,,De Zilvervloot'*de vaak gemaakte herhaling van de w oorden.
:
##Hijheeftgewennea de Zilvervloo-h- hx -hoot.''
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In plaats van de slotnx tes die erstaat.zingt men daar den uithaal: es. bes.g. bes. D it is heelbelangrjk,w ant hetweerlegtde
bewering van enkele geleerden, dat het vx rkomen van verschillende noten op één lettergrvep tegen den aard van het volkslied

zou zijn.Ook moeten wijervoorwaarschuwen.datin hetN a erlandach volksliedetenboek. uitgegeven door de ,.M ij.totN utva
't Algemeen''beide liederen aleenigszins volgens de traditie van

hetvolk gewijzigd zijn;ditisniG hetgevalin Kun je noF zingen.
zing dan mee.
N u is het best mogelijk datvelen van U .zelfs metde muziG
vx r zich, deze veranderingen nx it opgemerkt hebben; U kunt

dan bijU zelfnagaan,hœ in de practijk van hetzingen de overlevering sterker is,dan de gedrukte notatie.W ij behoeven er ons
dus heelemaalnietover tt verwonderen,datde melodieën en woorden van onze volksliederen reeds veranderd werden v* r men ze
opteekende.O ok valt er uitte leeren,dateen opgeteekende melodie

in hetjaar waarin zijwerd uitgegeven reeds door het volk anders
gezongen kan zijn.
A AN D UIDIN G V AN DE M ELO DIE
ln de zestiende eeuw sche verzam elingen van volksliederen heeft

men vaak alleen de teksten gedrukt,en voordebijbehx rendemelo .
dieverwezennaareen toenreedsalgemeen bekendezangwjs.W ant
vieleen pelodie algemeen in den smaak,dan w erden ervaak geheel

nieuwe teksten bijgedicht,die niets methetx rspronkelijke lied te
maken hàdden.En daarbijdetoenmaligedruktechniek muzieknoten
den drukker veel extra Neerk gaven,kon deze in zoo'n gevalzijn
arbeid somsvereenvoudigen doorbijden nieuwen tekst te zetten.
datmen dien moestzingen op de,,stemme''of,,op dewijzevan...''
en dan volgdedaardenaam van debedoelde zangwijs.dieiedereen
reeds kende.
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DE W IJZE VAN CHARW ES
Zx staat bij den oudsten gedrukten toknt van ons W ilhelm.

(in den bundel Een nf> Geuzenx ieden Boecxken van het jaar
1581)nietde melodie in muziekschrift,d< % alleen de aanduiding:
na de wqse vantCe drew. Uitvereblllende fdten bli
jkt nu.dat
reedsin hetbegin van de zw eatiende eeuw deze ,,wijse van Cbartres''in ons land geheelvergeten was.En in de negenNende eeuw

heejtmen er vergeefs nu r gezx ht.tot& vermoedejke in 1921
tea ggevonden werd.
Omga eerd was de W ilhelmus-melodie in de zeventiende eeuw
zx bekend geworden - ook in :etbuitenland - datervaak andere
teksten OP werden gezongen.Gelukkig vx r ons onderzoek is bij
andere liederen soms de melodie opgeteekend,te- jlop de een of
andere manierblijkt.datzijdewijswasvan hetW ilhelmus.Oogenschijnlijk ishetvreemd,datin enkelegevallep de mele iewerd op-

geteekend,terwijlerbovendien aan herinnerd wordt,datzj dewijs
van een ander lied was.M en kan dat aldus verklaren: ten eerste

kon de verwijzing dienen vx r hen,die niet noten konden lezen.
M aar ten tweede blijktsoms.dat de melodie G langrijk veranderd
w as om bijden nieuwen tekst te passen,hoewelnaar de oorspronkelijke w ijs verwezen w erd voor hen,die de muziek niet konden
ontcijferen.W ij zullen daar in verband met het W ilhelmus een
sterk staaltje van zien.
H ET ,,O FFICIEELE'' V O LKSLIED

Vx rtsmoeten wj erb4 deze inleiding op wijzen,daterverschil
is tusschen y'een volkslied''zonder meer, en pphet volkslied''ofwd
de nafionale hymne.
M et de nationale hymne van een land bedoelt men het lied,dat
gespeeld of gezongenwordtalsuitingvan saamhoorigheid en trouwe
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Defde vx r hetvaderlu d. W e1he > n e jvere%lllenx vol%lllederen wu ruit vaderlu & llefde spreekt. maar deze wordo .v %
dnnrom aietals nationale hymnebesG ouwd.

Hx graag zou men nu willen zeggen: < J hebben slechl ée
officieelvolkslied:het W ilhelmus,maar helau is dat niet juist.
Striktgenomen ishet&tpassederteen veertig jaar.Hetheeftechter a1s officieelvolkslied een mededinger in het ,#W ien N eelahds
bloed'',datnietop hetelfde peilstaat,maar in de negentiende eeuw
onze nationale hymne w as.Hoe dat zx kwam?
In het begin van de negentiende eeuw werd het W ilhelmus niet

meer gezongen,waaroverzx dadeljk meer.Na de bevrjding van
de Fransche overheersching voelde men echter de behoefte aan een
nationale hymne zooals andere landen die sinds het laatstvan dç
aG ttiende eeuw gG regen hadden. Daarom schreef de luitenanw

admiraalJ.H .van Kinsbergen er een prjsvraag vooruit.In 1815
werd deoprx p daartoe gedaan in de ,,Algemeene Konst-en letterbode''.Daarin stond o.a.:.,D e D ichter en Componist moeten zich

bijuitsluiting toeleggen.om zoo we1in de pe zija1s de muzijk den
tegenwoordigen N ederlandschen volkstx n en geest te brengen.
zM danig,dathet eenvoudige methetverhevene,en hetvolkbehagende methetnuttige,zich daarin Vereenjge.#*
O p 9 M ei 1816 werd het door den bekenden pe et H .Tollens

Czn.ingezonden W ien N eêrlands bloed G krx nd,en in hetzelfde

jaarvolgde een Y eede prijsvraag vooreen melo&ebijditgedicht,

waarbijdecomponistJ.W .W ilms winnaar werd. De toen beroemde tenor W . P. Chavonnes V rugt zong het bekroonde lied
alom,en zoo werd het dra geliefd.En nOg steeds doethet ,,W ien
Neêrlandsbloed''opgeld.Zoo wordthetnog altijd bijeen officieele
gelegenheid a1s hetvertrek van een oorlogsschip uitDen Heldergespeeld,hoewd men dan toch het W ilhelmus zou mogen wenschen.
D itnu is nog een traditie uit de negentiende eeuw,toen hetW ilhehnusnOg nietals onze nationale hymne werd beschouwd.
*

D E PRIN SEN M ARSCH

In dien tijd zong men de melodie niet meer. Ze werd alleen

op instrumenten gespeeld in een vorm,die beko d wasa1sbePdnsenmarsch (ziemuziektabelNo.5).DeW ilhelmus-melodiewasnamelijk in den loop der Wden zx veranderd.datde oorspronkeljke
woorden ernietmeerop pasten.W elwijzigde deV laamschecompo-

nistJan FransW illemsin 1848 dewijsvan den Prinsenmarsch zoodanig. dat men er het W ilhelmus weer op kon zingen. maar die
melodie is nx it algemeen in gebruik genomen. M en had immers
hetN ien N eêrlands bloed?

O P ZO EK N AAR DE M ELO DIE

En nu kunnen wijonseigenlijk verhaaloverhet W ilhelmus beginnen.Allereerst moet U dan kennis maken met de twee belang-

Hjkste speurders naar de oude melodie.voorw fen de geheelvervorm de Prinsenmarsch hetuitgangspuntvormde.
Daar was in de eerste plaats de V laming Florimond van D uyse,
meer'
bekend a1sonderzoekervan oude muziek,vx ralvan hetM id.

deleeuwsche volkslied,dan a1s componist. En ten tweede J.W .
Enschedé,bibliothecaris der gemeente Haarlem,die naam maakte
dx r zjn speuren naar oude letterkunde en oude muziek,in biblioi eken onder het stofbegraven.
V oorts komen in ons verhaalvoor de theolx g Prof.Dr.A .D .

Toman,en ten slotte,D r.Fr.Kossmann,wetenschappelijk assistent
M n de Leidsche Universiteitsbibliotheek in den tijd toen hij zijn
opzienbarende vondst deed: de werkelijk oudste gedaante der
melodie.
Het W ilhelmus is in de zeventiende en achttiende eeuw een
volkslied gew eest, dat zelden een meer officieele beteekenis had
dan andere vaderlandslievende liederen. Onze speurder Enschedé
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heeftin het tjdschrift ,,Oud Holland'' (jaargang 1894,pag.220
e.v.)daarovertalvan bijzonderheden gegeven.Daarvan vermelden
wijhierslechl enkele feiten.
Uitoude documenten bljkt, dat het W ilhelmus triomfanteljk
dx r trompetten werd geblazen tx n de Prins van O ranje op 18
September 1578 Brusselbinnentrok;datwas ook hetgevalbijde
aankomst van Prins M aurits te Breda in 1590. V erder maakte

Enschedéde schrandereopmerking.datdeverwjzingnaardemelodie totongeveer 1700 alleen voorkwam in liedbx ken voor den ambachtsstand,en pas in de achttiende eeuw ook vermeld werd in

liedboeken voor gegoede burgers.(M en heefthetin dien tijd herhaaldelijk aangeduid als,,een bekendairtje'').TevensweesEnschedé
er op,dathet W ilhelmus in den Patriottentijd een politiek lied is
geweest,waarmede de aanhangers van hethuis van O ranje hun
gezindheid uitten. N a 1813 deden verschillende dichters, o.a. Bi1-

d4rdijk,pogingen de in den loop dereeuwen zoo veranderde melodie
van nieuwe woorden te voorzien daar de oude er nietmeerOP Pasten.M aardatalles Dep op nfetsuit,en het,,W ien N e rlandsbloed''
werd toen de nationale hymne.
*

*

*

O U D EN N IEUW

DeherlevingvanhetW ilhelmusbegonschuchterin hetjaar1871.
Toen werd dx r de V ereeniging voor Nx rd-N ederlands M uziekgeschiedenis een blx mlezing uitgegeven van liederen uitden ouden
bundelN ederlandtacâe P denck-clanck. Dit liedboek bestond uit
een au talvolksliederen.waaronder het W ilhelmus. die Opfeteekend w aren dx r V ale us,een schepen uitV eere;hetwas in 1626
it:egw en d* r de erfgenamen van den verzamelaar.D e bloemlc ing V zedus-liederen vu 1871 was verzorgd door Prof. Dr.
A .D .O man.
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h4en meende toen,dat de melodie zooals V alerius die had gege-

ven,de oudste noteering van de zangwijswas (zie de afbeelding
daawan en no.4 op demuziektabel).Daarom duiddemen de Valerius-melodie aan a1s het oude W ilhelmus. in tegenstelling tot den

Prinsenmarsch,dien men hetnieuwe W ilhelmusnoemde (zieno.5
op demuziektabel).Deze twee echterverschillen belangrijk.Bj den
P6nsenmatsch valt op,dat a1s slot hetbegin herhaald wordt,ter-

wijl in de Valerius-melodie aanhef en einde van de wijs weinig
overeenkomst hebben.
Enschedé nu heeft ook nagesnuffeld,waar precies die Prinsenmarsch vandaan gekomen was.D eze melodie werd in 1814 opge-

teekend doorJacob Rauscherop lastvanden Commissaris-GenerR l
van hetD epartementvan Oorlog.O ok is gebleken,datde Prinsen-

marsch geleidelijk gegroeid was in de achttiende eeuw ; er zijn
verschillende varianten van uit dien tijd.N eemt men a1s zijn kenm erk aan dat het begin aan het slotherhaald wordt,dan mag als
oudste voorlx pervan hettotPrinsenmaisch veranderde W ilhelmus
gelden de lezing,die staatin een verzameling waarvan in 17* een
tweede druk verscheen: M engelstotfe van veelerlei stichtelqke
FezanFen door Carolus T uinman; de bedoelde melodie staat bij
aaglied,In Z iel-verdrukkend Kruîs''metdeaanduiding:Stemmep
,,Kl

Psalm 130.ot W ilhelmus van Nassouwe.De verschillende voorlx pers van den Prinsenmarsch in de achttiende eeuw vormen een

geschiedenis op zichzelf;vermelden wijalleen,dat de negenjarige
M ozarttijdens zijn verblijfte Den Haag in 1765 op de toen gebrui-

kelijke lezing een reeksvariatiesschreef (K.V .25).

V ALERIUS H ERLEEFT

En nu zeggen wijden Prinsenmarsch vaa- elen houden onsverderbijde geschiedenisvan de ontdekkingen; zij voert ons terug
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van het oude W ilhelmus naar twR oudere vormen > ten slotte
naar het...oudste W ilhelmus.
Zx als gezegd werd de notaue van V alerius uit 1626 in 1871
door Loman opnieuw uitgegeven, tezamen met eenige andere D>

deren uitValerius bundel,de #,Gedena -danck''.Dezezijn op een
vreemde manierin ons land geliefd geworden!ln de eerste jaren
nadatde uitgave van Loman verscheen hadden onze landgenooten
er weinlg belangstelling voor.M aar tx n de W eensche componist
Eduard Kremser ze ten behœ ve van de .,W ienerM ânnergesangsverein''zette vx r mannenkoor en orkest.werd deze bewerking in
ons land populair.Z x zong men in N ederland hetW ilhelmus nw
jaren lang meteen in hetD uitsch vertaalden tekst!

NO G O U DER DAN V ALERIUS
In 1891 echter kwam men tot de verrassende ontdekking,dat de
melodievolgensV aleriusnietdeoudste lezing was.In datjaarnamelijk publiceerde de reeds genoemde speurder V an Duyse in het
V laamsche tijdschrift N ederlandsch M uam m tien verschillende
lezingen van hetW ilhelmus,waaronder een Y eetaldatbelanghjk
ouderwas dan de V alerius-melodie van 1626.V an Duyse had deze
oudere notaties gevonden in een D uitsche verzameling dx r F.M .

Böhme.Altdeutsches Liederbuch (1877);de twee Duitsche lezœgen daarin waren van 1603 en 1607. Die van 1603 xeas de tnen

oudste bekende notatie,zj kwam vx r als een ruiterlied.met den
W ilhelmus-tekstin Duitsche vertaling,meerstemmig gezetdM rden
componistM elchiorFranck.M aar reedsBöhme had erop gewezen,

datdeze melodie ,,door bijvoegselen gansch verstoord''was,zx als
Van Duyse hetuitdrukte. De jongere nootie uitBöhme's b- :
was blijkbaar juister; zij was ontleend aan een z.g. ..vliegend
blaadje''van 1607.dateen lied ten beste gafop den tx nmaligen
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Uit ,.Nederlandtsche Gedenck-clanck''van V alerius.
De Prinsenmar:ch, zooal: door Rauscher vastgelegd.

m.

p

bisschop vaa Haberstadt.Hierbij:tond:In der M ele ekt W ilhelmus von N -uawen bin icâ von To fachem Blut'
' (zie muziG -

.>u 1ao.2).
Blijkbu r heeftVan Duyse hetG lang van deze notatie niet
vol,
doendebegrepen,w= t:ijmaakte een eigenmachtige reconstrucue,
ie hetmidden hV d tugx hen deze en de V alerius-melodie.Gelv kig is i tvx rstelnx it ia gebnll
': gekomen.
G kele weken na de publicatie daarvan*)vond Van Duyse,wat
in hetGozenliedh-k van 1581metde wqse van Câarfrea b, edxld

was.Hij1asnameljk**) datin een Franscheverzameling van omstr-ks1570***)een lied mx stvx rkomen,dataldusbegon:
O la folle entreprise
du Prlce de Condé
en datottitd had:
A uke chu - de la ville de Chartres
assiegee par le Pxlce de Condé.
M aar dat gafnog alel over & melodie zelf.Deze voadst bleek
echter de sleutelte --- - R 4e ontdA king:

In een Franscheverzameling uit 1619 (metden fraaien dtelu
#euae Alouette avec aon tirelire- verknnlitvx ral!)kwam een
M ada-lied vx r,w xnebij als aanduiding voor de melv ie stond:

A lat4leeneaprfaellDuPrincedeCondé(zietabelno.3).Bovendien,en datleek hetG langhjkste,stond hierdemelodiebij.
u it4eze rea svone ten trok Van Duyse aanvankelijk slechts de
gw olgœo king.dat de W ilhelmus-melH ie dus van Franschen x r-

sproag w% ,w= thjkende den volleigen t/stvan hetCharkeslledaw nlet.Ea<%*d>Det*en tePadjsafschhjven en publiceerde
:em la ,,Oud-Ho11= d''van 18M .Ia dltazA elkrijgtmen den 1n*) h O ..Ne* 1** e% M..- .-''- 1891.
**) h .
A e & A -*- :Ie a G nc*I2'dxr T- 1* de L1G .1M2.
***),2p..-Il& #...> % oh-w-n,spua(elgo'.- n duafje o
*

5
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2n,:.datEnschedé met de vondst van V an Duyse niet goed raad
wist.Env bedé was er n.1.vastvan ovrrtuigd.datde D uitsche 1ezing van 1607 de oorspronkelijke melodie was, of die zeer nabij
kwam.Hijtrachtte ditlaterte verklaren dx raan tenemen,datde
Chartres-melodie in Frankrijk niet, in N ederland we1 gewijzigd

werd'.*) M aardatwas weinig waarschijnlijk:dan zou de mele ie
vu 1619 (tabelno.3) in ons land welheelsterk vereenvoudigd
mpeten zijn om totde Duitsche van 1607 (tabelno.2) te kunnen
xeorden.

Ia de daarop volgende aflevering van hetzelfdetijdschriftkw am
V an Duysemeteen wonderlijkeonthulling,diedeChartres-melodie
terugbrachttoteenweinig belangrijke variant.De knappeVlaming
toonde n.
1.aan,datnoch de tekst,,O la folle entreprise'',nx h de

woorden van hetW'ilhelmusook maar dragelijk bijdemelodie uit
?#La pieuse Alouette'' paste.
Enschedé bleef het houden op de D uitsche notatie van 1607
n
,. I
hetreeds genoemde artikeluithet TijdschriftderV er.v.N .N ed.

M uziekgescE.van 1897 (pag.128) eindigde hijmet de waarschuwing:,,D e vaststelling van de oorspronkelijke lezing van het W il',he
lmus acht ik belangrijk genoeg en vooralthans,nu we aan den
##vx ravond staan van de troonbestjging van de laatste O ranje.
,,M oge dan de ze
kerheid verkregen zijn dat N ederland met zijn
.,or
anjelied,zijn volkslied,nietop den averechtsch verkeerden weg
##1..' M et ,,den verkeerden weg''bedoelde Enschedé de V aleriusmelodie.M aardeze speurder ging te ver met dat,,vaststelling van
dex rspronkelijkelezing''.De Duitsche notatievan 1607 had.naar
het gphntib van dien tjd,geen maatstrepen,en er was tegen het
eind van de negentiende eeuw verschilvan meening.hoe mqn 2> e
melodie.
in modern muziekschriftmoestschrijven. Enschedé gaf1
zijn are elin ,.oud-Holland''van 18M twee uiteenloopende oplos*)TlJ3e%e.de Ver.voorNrd.Ned.Muzlekguchle>nle,18W.- g,1l .
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singen (pag.172 en 181),hetzelfde stukjein de eene in 6/8 maat,
en in de andere in 4/4 maatmettriolen!En in hettijdschrift,,caeci-

lia''van 15 Jan.1904 kwam Enschedé weer meteen andere ontdjfering!
Enschedé's betoog ten gunste van de D uitsche lezing van 1607
berustte op twee argumenten:zij had evenveellettergrepen a1s noten,zoodatdewoorden van 'tW ilhelmuserzich opnatuurljkewjze
oplietenzingen,en zijwaseenechtemarsch-melodie,diedoorstappende soldaten gezongen kon worden,zooalsvermoedelijk eertjds
de G euzen dat hebben gedaan.M aar Enschedé's le
'ziqg werd niet
officieel aanvaard; wj zullen verderop zien, dat dit maar goed
was ook.
*

*

O p wensch van Koningin W ilhelminawerd bijde kroningsplechtigheid in de N ieuwe Kerk te Amsterdam in 1898 deV alerius-melodie gebruikt.Hetwas ook door Haar invloed,datdeze sedert dien
meer en meer onze nationale hymne werd. H ierover heeft Prof.

Dr.Gerard Brom in .,De Gids''van Aug.1932 (pag.245)bdangwekkende bijzonderheden meegedeeld.
Hoeweler na V an D uyse's vx rtreffeljk artikelin hettijdschhft
der ,,V er.voor N oord-N ederl.M uziekgeschiedenis''van 1897 nog
menige duitin menig zakjewerd gedaan en er allerleireconstructies
verschenen,bracht het geschiedkundig onderzoek jaren lang geen
nieuws.D e prachtige beschouwing van V an Duyse in zjn stan-

daardwerk .,HetoudeNederlandscheLied''(deelII,pag.1615 e.v.)
gafin hoofdzaak een samenvatting van wathijen Enschedétoten
met 1897 hadden gevonden.A lleen moetopgemerktworden,dat de
daar gegeven reconstrucqe van V an Duyse eenigszins verschilt

vanzijn voorsteluit1897.
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H ET ,.O U D STE'' M LH ELM U S
W aarom nu was hetgelukkig.datde wensch van Enschedé niet
vew uld werd?
W el,in 1921 kwam een derde geleerde speurder op het tooneel:

Dr.Fr.Kossmann vond in datjaarin deboekerj van de ,.M aitschappijderNederlandscheLetterkunde''teLelden een bundelrederijkersgedichten uit1574,die zich ietwaton-N ederlandsch noemde)
,,De
uchdelijcke Solutien.gesolueert by vele ingenieuse G mponisten'' In dezen bundelstond Een Lledeken op de w#se van Conde
en nog we1metde melodie erbij:

em Rkb4%elend@e. :t% fe
*

#
*

#œ* :ltw eoen- iigrklp d >
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.> alla ::

ilz >.t= #Kg*- .:A eu k o
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*% m- :G %= I-

- :*:le >e

j
kpgWlgfenllx qhoeqj/:lqe votrrjg:g.
De oudste gedaaate der melodie: 1574
V tD r.Fr.Kossmann.,.W llhelmu, van Naaaouwe''
.Den Haag. 1923
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Ea op deze zangwils (zie ook de muzlG tabelno.1) bleek het
geheele W ilhelmus vx o effelijk te passen. M et aan zekerheid
grenzende waarschjnljkheid was nu 'de x rspronkelijke melodie
gevonden,en er bleek tevens uit.dat de Duitsche notatie van 1607
niet gG eel juist was; men kon zich dus geluk wenschen, dat
Enschedé'svoorstelindertjd nietaanvaard was.

In de courant ,,HetVaderland'' (31 Aug.1921) publiceerde
Kossmann voorheteerstzijn vondst, die men vermoedelijk het

oudste W dhelmusmagnx men (Ziex k diensuitgave,,,W ilhelmus
van Nassouwe'',in 1923 te Den Haag verschenen).W ij moeten
dezen geleerde huldigen,datzjn oordeelover demuzikale waarde
vu het ontdekte zoo klaar bleef.ondanks de ope nding,die deze

kostelijkehistorischevondsttoch zekerbijhem gewektmoethebben.
Over de V alerius-notatie schra fKossmann tx n:
##Ditis een mx ie melodie en wij zouden nimmer wenschen die
##metzooveelmoeite wederom in eere gebrachte vorm nogmaals te

##verdringen''.En overde wijsvan 1574 die h4 zelfgevonden had.
x rdeeldehj:
,,Z4 mi
steen zekere smakelijkheid en elegantie.die aan den vorm
##van V alerius eigen is,maar zj is eenvoudig,krachtig en statig in
##de hoogste mate-''

Kossmann vond dex rspronkelijkewijsterechtbijzondergeschikt
vx reen vierstemmigetrompet-fanfare.(M en zouhaaro.i.a1svoorspelaan deValerius-melodievoorafkunnen laten gaan.)W onderljke gang van zaken:men had vjftig jaar naarde oorspronkelijke
melodie gezocht en toen men haar eindelijk terug vond,bleek de
al dien tijd bekende wjs van V alerius naar het oordeelvan de
meeste deskundigen toch mx ier.W ijzijn hetgeheeleens metde
m eening van Kossmann.Inderdaad: de melodie van V alerius heeft

een breedervluchten isbezielderdan deoorspronkelijke,juistdoor
de melodische verrijkingen. Voor ons gevoelis het ,#oudste W ilhelmus'' dat Kossmann vond de onvolgroeide vorm ,het Fransche
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zaad dat in de V alerius-notaqe tot een volkomen en R ht-N ederlandschen bloeikwam.M aar ons voornaamste argumentten gunste
van de V alerius-melodie is het feit,dathetvolk haar aanvaardde.
datzj bijonzen landaard past.W ant,zooalsin onzeinleiding m et
den gebruikeljken uithaal op ,.zilvervlx t''aangetx nd werd.de

zwiervan verschillende noten op één lettergreep isblijkbaarb4 ons
volk geliefd.

PLEID OO I V O OR V ALERIUS
De V alerius-mel@ ie werd in de halve eeuw van haar gebruik
rjk beladen met xhx ne en treffende herinnedngen M n ta1van
historischeoogenblikken.M en kan alleen wenschen dat zj voor
plechtige gelegenheden het,.W ien N eêrlandsbloed'ezalverdringen.
M aardaarvoor is in de eerste plaats noodig datereenheid komtin

detoepassing van demelodie.wantin de gebruikeljke verzamelingen van volksliederen is er we1eens eigenmachtig mee omgesprongen. V ooral de notatie in het ,,N ederlandsch V olksliederenh- %''

van de ,,M 4.totN utvan 'tAlgemeen''heeftheelw atve- arhng
op haar geweten.Dex rzaak van hetonderling aY jken dernota:es ln tegenwx rdige zangbundels schuiltechter fn een slordigheid
van V aleHus.
Laten wj daartoe de afbeelding van Valerius'muziek > no.:
in o= e muziektabeleensbekijken.
BijValeriusstaatde eerste helftvan de melodie in 4/4maat,de
Y eede helft in 3/4 maat.D x h V alerius was onnauwkeurig:1 de

maatvoorhetherhalingsteeken (bij,,Duytschen bloet'')staan Y e
achtsten,-

quart,en een halve.samen vier tellen.M aar dx r de

herhaling komter de opmaat van Gn telbij - dat zouden dus
samen v:Itellen ln de 4/4maatzjn!De gebruikelijke oplossing in

me - e uftgavo is,de voorlu tste maat (a vytschen) a1s :/4 te
70.
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nemen,en devolgende (bloet)weerals4/4metde g terwaarde van
drie tellen.Z66 wordt de melodie ook door ons volk gezongen.al
aarzelt men er w e1eens. H et is van grx t belang,over de lezing
van ditonderdeeleens en voor goed totovereenstemming te komen,
zoodatallen de melodie steeds aldus zingen en spelen.
O ok in den tekst is V alerius slordig geweest.In plaats van het

xrspronkelijkeBlqt ick tot'
inden dootschreefValerius:Bl#tick
tot 'su nts behoet. en waar verder in het Geuzenliedbx k stond

Hebick alt#zgheeert,maakthijervan:Ickalf#thebb'geeerf.
D athetwenschelijk is bijde V alerius-melodie den oorspronkeljken tekst van het Geuzenliedboek te zingen,behoeft geen betoog.
W e1moetdenoodzakelijkheidonderstreeptworden,datwj Nederlanders nu eindeljk predes weten hoe wj hetW ilhelmus moeten
zingen.
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M oge dit geschiedkundig verhaal en de verschjllende zettingen
dermelodie in deze uitgave daartx medewerken.
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W IL H ELM U S V A N N A SSO U W E
Valerius-melodie uit de
G edenck-clanck.1626.

geharmoniseerd door

G eertruida van V laderacken

1. voor een zangstem met planobegeleiding
2. éên-en tweestemmig met vereenvoudigde

pianobegeleiding en cijferschrift voor schoolgebruik

3. voor gemengd koor
4. voor m annenkoor

Bijlage van de uitgave
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