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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opge-
slagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha-
nisch, door fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze
uitgave is toegestaan op grond van artikel
16B Auteurswet 1912 j0 het Besluit van 20

juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het
Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en ar-
tikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daar-
voor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting Reprorecht (Post-
bus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave
in bloemlezingen, readers en andere compi-
latiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912)
dient men zich tot de uitgever te wenden.
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Liedjes uit de zestiende en zeven-
tiende eeuw 
Dit boek gaat over Nederlandse liedjes
uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Voor de Lage Landen was dat een pe-
riode van oorlog én rijkdom. Het
noordelijke deel van de Nederlanden –
ongeveer het huidige Nederland –
vocht zich vrij van de Spaanse over-
heersing en werd een rijke Republiek.
Het Nederlandse volkslied, het Wilhel-
mus, herinnert aan die vrijheidsstrijd.
De Zuidelijke Nederlanden (ongeveer
het huidige België met Luxemburg)
bleven in Spaanse handen.

Behalve het Wilhelmus zijn er uit de
zestiende en zeventiende eeuw nog
tienduizenden liedjes bekend. Feestlie-

deren, drinkliederen, strijdliederen,
zeemansliederen, godsdienstige liede-
ren, liefdesliederen, enzovoort. Al die
liedjes doen verslag van een leefwereld
die ons wel bekend voorkomt, maar
die ook verschilt van de huidige tijd.
De cultuur van toen is herkenbaar,
maar niet precies dezelfde als nu.

Taal en spelling
In Nederlandse teksten uit de zestiende
en zeventiende eeuw komen nogal wat
woorden voor die we nu niet meer ge-
bruiken en ook de spelling wijkt af van
de moderne. Daarom zijn de liedjes
hier afgedrukt in de spelling en met de
leestekens van tegenwoordig. Deze
herspelde teksten staan aan de linker-
kant van de pagina; rechts staat een
moderne vertaling. De coupletten
(strofen) zijn genummerd met Ro-
meinse cijfers. 

Alle liedjes op één na (Een nieuw 
lied op een vrouw matroos, nr. 5) kun je
beluisteren op de cd bij dit boek. De
nummers van de liedjes corresponde-
ren met de nummers op de cd; de met
een ster (*) gemarkeerde strofen zijn
op de cd opgenomen. Je zult merken
dat niet alle woorden precies hetzelfde
zijn als de onze. Opvallende afwijkin-
gen zijn bijvoorbeeld ende voor en,
ene voor een en die voor de. De uit-
spraak van de teksten is soms anders

Voor je begint...

Het Nederlandse volkslied klinkt bij de Olym-
pische Spelen in Nagano (1998). Gianni Rom-
me won goud op de 10 km schaatsen, Bob de
Jong zilver en Rintje Ritsma brons. Op de
voorgrond kroonprins Willem-Alexander.
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dan je gewend bent. Zo klonken de ij
en y vaak als ie en de ui soms als uu. In
een aantal dialecten is dat vandaag de
dag trouwens nog zo. 

Opbouw van dit boek en de cd
Dit boek heeft zes hoofdstukken, elk
met een eigen thema. 

Het eerste hoofdstuk (Wilhelmus en
de anderen) is een inleiding op de ande-
re vijf. Het is de bedoeling dat het door
iedereen bestudeerd wordt. In dit
hoofdstuk wordt de politieke, econo-
mische en godsdienstige situatie in de
Nederlanden tussen 1500 en 1700 ver-
duidelijkt, als achtergrond van de da-
gelijkse omstandigheden van de Ne-
derlanders. Bovendien leer je hier be-
grippen uit de literatuur en de muziek
kennen die je nodig hebt in de rest van
het boek. Het lied dat in dit hoofdstuk
centraal staat is het Wilhelmus.

De hoofdstukken 2 tot en met 6
kunnen ieder op zichzelf verwerkt
worden. Ze gaan over het zeemansle-
ven en de handel van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (Het le-
ven voor de mast), over godsdienstige
liederen onder invloed van de refor-
matie en de contrareformatie (Le-
ven en sterven in de Heer), over de liefde
(Liefde en verlangen), over kritiek op de
samenleving (Spot en protest) en over
ontspanning en vrije tijd (Niet alle da-
gen feest). Kies er in overleg met je do-
cent een of meer uit. 

De hoofdstukken zijn steeds op de-
zelfde wijze opgebouwd. Na de intro-
ductie op het thema komen in de pa-
ragraaf Tekst in context drie of vier
liederen aan de orde. De volgorde van
de liederen is ook op de cd aangehou-
den, de nummers corresponderen met

elkaar. Elk lied heeft een eigen toelich-
ting. Belangrijke termen en begrippen
zijn vet gedrukt; via de begrippen-
lijst achter in het boek kun je achterha-
len op welke pagina een begrip uitge-
legd wordt.

Verwerking van de stof
Achter in dit boek zijn vragen en op-
drachten opgenomen, gerangschikt
per hoofdstuk. Ze zijn bedoeld om
verschillende vaardigheden te ontwik-
kelen. Een aantal vragen en opdrach-
ten toetst of je de liedjes en de toelich-
tingen begrepen hebt, andere leren je
relevante achtergrondinformatie te
verzamelen en er commentaar op te le-
veren. Hierbij kunnen boeken uit de
(school)bibliotheek en informatie van
Internet gebruikt worden. Voor weer
andere opdrachten moet je de cultuur
van toen met die van vandaag vergelij-
ken of je juist inleven in de personages
en situaties uit de zestiende en zeven-
tiende eeuw. De vragen en opdrachten
gaan over teksten, muziek en beelden-
de kunst: zo krijg je een veelzijdige
blik op de cultuur van de zestiende en
zeventiende eeuw. Regelmatig wordt
ook gevraagd om zelf een strofe of een
titel te verzinnen of om over een be-
paald thema een betoog te schrijven.
Neem alle antwoorden op in je lees- of
kunstdossier, afhankelijk van het vak
waarbij dit boek gebruikt wordt. Bij
opdrachten die met een G aangeduid
zijn, kun je in een groep samenwer-
ken. 

In Voor wie meer wil weten staan infor-
matiebronnen genoemd die van pas
kunnen komen bij het maken van een
werkstuk over de Nederlandse cultuur
tussen 1500 en 1700. 
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Liedjes uit de zestiende en zeven-
tiende eeuw
Muziek is overal. We horen de hele
dag muziek om ons heen, via radio, tv,
cd, dvd en Internet. Veel mensen zin-
gen hardop of in zichzelf mee. In het
zestiende- en zeventiende-eeuwse
Nederland was dat niet anders. Ook
toen zong iedereen, van hoog tot laag,
op allerlei plaatsen en bij allerlei gele-
genheden. Liedboeken uit die tijd ge-

ven een indruk van de tienduizenden
liedjes die bewaard zijn gebleven. In
zo’n boek was meestal geen muziek-
notatie afgedrukt, maar toch vallen de
melodieën vaak wel te achterhalen.
Schilderijen en prenten laten boven-
dien zien welke instrumenten men be-
speelde: vooral de luit, citer, blokfluit,
viool, gamba en trom en ook het clave-
cimbel en het clavichord, voorlopers
van de piano.

Sommige liedjes van vroeger zijn
goed herkenbaar, zoals tekst en melo-
die van het Sinterklaasversje hieronder.

Rond 1665 schilderde Jan Steen het
Sinterklaasfeest. Kinderen verheugen
zich over de cadeaus die ze in hun
schoen hebben gevonden – op één na,
die heeft een roe gekregen. Sommigen
zingen een liedje in de schoorsteen,
terwijl de gniffelende volwassenen ver-
rast meeleven. De rituelen van tegen-
woordig bestonden toen dus ook al.

Wilhelmus en de anderen
INTRODUCTIE

1

Musicerend gezelschap. Op dit zeventiende-
eeuwse schilderij van Gerbrand van den Eeck-
hout bespeelt de man links een luit; op tafel ligt
een blokfluit. De rest van het gezelschap volgt de
muziek in een liedboek; de man rechts geeft het
ritme aan. 

cd-1 Sinte Nic’laas Bisschop 

* Sinte Nic’laas Bisschop
goed, heilig man;
wil je wat in mijn schoentje geven,
God loont u dan.

5 Geef me een beurs met bellen,
zo zal ik je niet meer kwellen.
Zolange als het God gelieft,
heb ik Sinterklaasje lief.
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