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Berend Kielstra was the young man’s name
There were once two farmer’s sons
Friends, listen to my song (The murder in Mahnen)
In Amsterdam, that great city
Listen friends, listen to a song (The fourfold murder in Lucaswolde)
It was late on a Saturday evening
Come friends, hear my song (The murder in Prussia)
Netherlanders, listen (The murder in Koekange)
Not long ago there was a greengrocer
Four cowardly murderers (The murder in Etten)
The old year was just ending (The murder in Ruinerwold)
It was in the depths of Alsace
Come listen, old and young in years (The faithless lover)
Friends, listen to this song (The murder in Ees)
Say friends, listen to my song (The murder in Raamsdonk)
Say friends, stop a moment (The brave Spanish horseman)

The songs on this CD are about murder. Many of them are typical broadside
ballads, which were written because of a murder or some other sensational event,
printed on individual sheets, and hawked as a news item by marketplace singers.
They posted themselves in the market or some other place where many people
gathered, and sang the songs loudly so everyone could hear them. Often while
doing so they pointed to scenes from the drama on a ‘painting’ of the story. Those
who bought the song sheets (broadsides) learned the songs by heart while singing
them, and so could, years later, sing them for Ate Doornbosch who recorded
them. When these singers whom he recorded actually learned to sing these songs,
this practice of marketplace singing was still alive – it existed in the Netherlands
right up until World War II. Doornbosch notated songs about murders in Ees
(1893), Ruinerwold (1897), Giethoorn (1905), Koekange (1909), Etten (1924),
Lucaswolde (1929), and Mahnen in German Westphalia. The year of the murder
in Mahnen is not known, although the date was January 6th. Recurring motives
for murder are theft (Mahnen – song 3, Koekange – song 8, probably also Etten
– song 10) and frustration over a rejected marriage proposal (Giethoorn – song 1,
Ees – song 14). The murder in Ruinerwold seems to have been a case of senseless
violence (song 11). The most spectacular case is the Lucaswolde murder, in which
the violent IJe Wijkstra shot four policemen who came to arrest his girl friend
(song 5).
It’s striking that nearly all of these songs originate in Drenthe and environs.
Not that this was such a murderous province, on the contrary: Doornbosch
recorded the murder songs mostly in the beginning of his career, when he was
working only in the northern part of the country. Later he concentrated more on
ballads. Murder songs weren’t considered truly ballads; they’re not timeless tales
but rather reports of actual events. But the boundary between the two genres is
fluid. Sometimes the actual event disappears, as in the song about an Amsterdam
gentleman who takes his pregnant mistress on an outing to Scheveningen and
murders her along the way (song 4). This text stems from a song about a customs
duty officer’s son from Emmerich, who committed his crime in 1628. The young
man was said to have been betrayed by crows who followed him, and that happens
to the Amsterdam lover as well. In this way a concrete news item becomes
embedded in a fictional narrative motif. The song of the Spanish horseman who
slew four murderous French thieves all by himself – this was said to have occurred
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Berend Kielstra heet de jongeman
Er waren eens twee boerenzoons
Vrienden luistert naar mijn lied (De moord te Mahnen)
In Amsterdam die grote stad
Hoort vrienden, hoort een lied (De viervoudige moord in Lucaswolde)
Het was op een zaterdagavondje laat
Kom vrienden hoort mijn lied (De moord in Pruisen)
Nederlanders wilt aanhoren (De moord te Koekange)
Er was laatst eens een groenteboerinne
Vier laffe moordenaars (De moord te Etten)
Het oude jaar is pas ten eind (De moord te Ruinerwold)
Het was in het diepste van excelsis
Kom luistert oud en jong van jaren (De valse minnaar)
Vrienden wilt dit lied aanhoren (De moord te Ees)
Zeg vrienden luistert naar mijn lied (De moord te Raamsdonk)
Zeg vrienden blijf wat staan (De kloekmoedige Spaanse ruiter)

De liederen op deze cd gaan over moord. Veel ervan zijn typische straatliederen,
die werden gedicht naar aanleiding van een moord of een andere sensationele
gebeurtenis, op losse blaadjes gedrukt en als nieuwsfeit aan de man gebracht door
marktzangers. Zij posteerden zich op de markt of een andere plaats waar veel volk
kwam, en zongen de liederen met luide stem, zodat iedereen het kon horen. Vaak
wezen ze daarbij taferelen uit het drama aan op een ‘schilderij’, een beschilderde
lap textiel. De mensen die de liedbladen kochten leerden de liederen al zingend uit
hun hoofd en zo konden ze later door Ate Doornbosch worden opgenomen. In de
tijd dat zijn zegslieden de liederen daadwerkelijk zongen was de praktijk van de
marktzang nog levend – deze heeft in Nederland tot aan de Tweede Wereldoorlog
bestaan. Doornbosch noteerde liederen over moorden in Ees (1893), Ruinerwold
(1897), Giethoorn (1905), Koekange (1909), Etten (1924), Lucaswolde (1929) en
Mahnen, in Westfalen. Van de moord in Mahnen is geen jaartal bekend, we weten
alleen dat deze plaatshad op 6 januari. Meermaals voorkomende motieven zijn
roofmoord (Mahnen (lied 3), Koekange (8), wellicht ook Etten (10)) en frustratie
door een afgewezen huwelijksaanzoek (Giethoorn (1), Ees (14)). De moord in
Ruinerwold lijkt een geval van zinloos geweld te zijn geweest (11). Het meest
spectaculair is de moord in Lucaswolde, waarbij de gewelddadige IJe Wijkstra vier
veldwachters neerschoot die zijn vriendin kwamen ophalen (5).
Het is opvallend dat bijna al deze liederen uit Drenthe en omgeving stammen.
Niet dat dit zo’n moorddadige provincie was, integendeel; Doornbosch nam de
moordliederen voornamelijk in het begin van zijn carrière op, toen hij alleen
in het noorden van het land opereerde. Later concentreerde hij zich meer op
ballades. Moordliederen worden niet tot de eigenlijke ballades gerekend: het zijn
geen tijdloze verhalen maar verslagen van concrete gebeurtenissen. Die grens is
overigens vloeiend. Soms raakt de concrete aanleiding onzichtbaar, zoals in het
lied van de heer uit Amsterdam die met zijn zwangere minnares een uitstapje naar
Scheveningen maakt en haar onderweg vermoordt (4). Deze tekst gaat terug op
een lied over een accijsenaarszoon uit Emmerich, die zijn misdaad in 1628 beging.
De jongen zou zijn verraden door kraaien die hem achtervolgden, en dat overkomt
de Amsterdamse minnaar ook. Zo kan een concreet nieuwsfeit worden ingebed
in fictieve narratieve motieven. Het lied van de Spaanse ruiter die in zijn eentje
vier Franse roofmoordenaars verslaat – dit zou bij Namen zijn gebeurd – lijkt een
soortgelijk geval (16).
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near Namen – seems to be a similar instance (song 16).
Other murder stories are so neatly done that they must have been made up,
such as the song of the two brothers who after a long absence stay the night with
their parents without being recognized. The mother murders one of the brothers
to rob him, without realizing that it is her own child (song 2). The story of the
maid who manages to get a thief out the door and then beheads him when he tries
to get back in (song 6) was known in many cities. Sometimes people can still show
you the house where it was said to have happened. Other handsomely-fashioned
stories include that of the vegetable farmwoman who is assaulted by a soldier, but
cuts his head off instead of he hers (song 9), and the tale of the farmer’s son whose
father is murdered by an innkeeper couple and manages only just to escape from
an oven (song 7). Of an entirely different sort is the song from the Franco-Prussian
War (1871) in which a German-sympathizing father kills his son who had been
raised by his French-sympathizing mother (song 12). This song appears to have
functioned as political propaganda.
Finally there is the famous Murder in Raamsdonk (song 15), a parody on the
classic murder ballad which was popular at weddings and parties, and could be
varied and expanded by the singer to his heart’s content.

Andere moordverhalen zijn zo mooi dat ze wel verzonnen moeten zijn, zoals
het lied van de twee broers die na lange afwezigheid bij hun ouders overnachten
zonder te worden herkend. De moeder vermoordt een van de broers om hem
te beroven, zonder zich ervan bewust te zijn dat het haar eigen kind is (2). Het
verhaal van het dienstmeisje dat een dief de deur uitwerkt en hem vervolgens
het hoofd afslaat als hij wederom probeert binnen te dringen (6), kennen we uit
verschillende steden. Men kan soms nog het huis aanwijzen waar het gebeurd
zou zijn. Ook mooi zijn de verhalen van de groenteboerin die wordt aangerand
door een soldaat maar hem het hoofd afslaat in plaats van hij haar (9), en van
de boerenjongen wiens vader vermoord is door een kasteleinsechtpaar en die
ternauwernood aan de vuuroven kan ontsnappen (7). Van een heel andere orde
is het lied uit de Frans-Duitse oorlog (1871) waarin een Duitsgezinde vader zijn
zoontje om het leven brengt, dat door zijn moeder Fransgezind is opgevoed (12).
Dit lijkt te hebben gefunctioneerd als politieke propaganda.
Tenslotte is er de befaamde Moord te Raamsdonk (15), een parodie op het
klassieke moordlied, dat populair was op bruiloften en partijen en door de zangers
naar hartelust kon worden gevarieerd en uitgebreid.

Begrafenisstoet van de rijksveldwachters Werkman en Hoving(lied 5). Foto P.B. Kramer.
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Begrafenisstoet van de rijksveldwachters Werkman en Hoving(lied 5). Foto P.B. Kramer.
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Funeral procession for the policemen Werkman and Hoving (song 5).

Funeral procession for the policemen Werkman and Hoving (song 5).

Rouwadvertentie van Arend Derks in de Provinciale Drentse en Asser Courant (Lied 11).
Obituary notice of Arend Derks in the Provinciale Drentse and Asser Courant (newspaper for Drenthe and
Assen) (song 11). KAN DIT IETS KORTER? ‘ASSEN’ STAAT TE LAAG
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1
Berend Kielstra was the young man’s name

1
Berend Kielstra heet de jongeman

Berend Kielstra was the young man’s name
Who made love to Anna,
She thought: ‘That young man suits me just fine,
I like that young man.’
But once he visited her again,
He began speaking of love in such an odd way
And jealousy came into his heart,
He suffered unbearable pangs of love.

Berend Kielstra heet de jongeman,
Die ging met Anna vrijen,
Zij dacht: ‘Die jongen die bevalt mij wel,
Die jongen mag ik lijden.’
Maar niemaal1 kwam hij weer bij haar,
Sprak van de liefde soms zo naar
En de jaloezie die kwam hem in zijn hart,
Hij leed ondragelijk veel liefdessmart.

He shot her three times in a row,
She fell to the ground,
He thought: ‘Now I just have to shoot myself,
We must both fall together.’
So he commended his soul to God
And fired a shot on himself,
And half crazy and thus tired of his life,
He threw himself into the water.

On Monday morning he went to her,
He couldn’t wait any longer,
He said: ‘I’m so totally alone here,
Let’s not wait any longer.’
But she dismissed him with a word,
That’s when the young man thought of murder,
He said: ‘Sweetheart, this is the last day
That the sweet sun will shine on us.’

Op maandagochtend ging hij naar haar heen,
Het kon niet langer wachten,
Hij sprak: ‘Ik ben hier zo geheel alleen,
Laat ons niet langer wachten.’
Maar zij gaf hem een weigerend woord,
Toen dacht de jongeman aan moord,
Hij sprak: ‘Zoetlief, het is nu de laatste dag,
Dat ons de lieve zon beschijnen mag.’

Sung by Geert Nijsingh, born 1895 in Zuidwolde (Drenthe).

1

Hij schoot driemalen achter elkaar op haar,
Zij was ter aard gevallen,
Hij dacht: ‘Dan nu ook maar mijn eigen maar,
Wij moeten beiden vallen.’
Hij loofde daarop zijn ziel aan God
En loste op zichzelf een schot
En half krankzinnig, daarbij zijn leven moe,
Wierp hij zijn eigen in de watervloed.

elders: op eenmaal

Recorded 29 April 1986 in Balkbrug (Overijssel).
Gezongen door Geert Nijsingh, geboren 1895 in Zuidwolde (Drenthe).
Geert Nijsingh came from a farm family and learned songs from friends. He learned the songs

Opname 29 april 1986 in Balkbrug (Overijssel).

about Berend Kielstra from Frisian boys. He explained how the story of this actual event turned out:
the young woman was immediately brought to the hospital, where the three bullets were removed;

Geert Nijsingh kwam uit een boerengezin en leerde liederen van kameraden. Het lied over Berend

she survived the attack, but Berend was dead. Geert says he was about twenty years old when he

Kielstra leerde hij van Friese jongens. Hij lichtte het verloop van deze waar gebeurde geschiedenis

learned the song about this crime of passion, which took place in Giethoorn. According to Tjaard

toe: het meisje werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar men de drie kogels verwijderde;

de Haan in Huilen op de kermis (Crying at the Carnival), the murder took place on 17 April 1905,

zij overleefde de aanslag, maar Berend was dood. Geert was naar eigen zeggen ongeveer twintig

and the girl was actually named not Anna but Wiechertien Köllen. The song was transmitted on

toen hij het lied over deze crime passionnel in Giethoorn leerde. Volgens Tjaard de Haan in Huilen

a variety of songsheets, on which we read that Berend slit his own throat after jumping in the water.

op de kermis had de moord plaats op 17 april 1905 en heette het meisje in werkelijkheid niet Anna

The tune-indication is ‘At the ancestral tomb’ and this is also the melody Nijsingh sings. Just a few

maar Wiechertien Köllen. Het lied is op diverse liedbladen overgeleverd waar we kunnen lezen

recordings of this song were made, all in the northern part of the country.

dat Berend, na in het water te zijn gesprongen, zich met een mes de keel afsneed. De melodieaanduiding is ‘Bij het ouderengraf ’ en op die melodie zingt Nijsingh het lied ook. Er zijn slechts
enkele opnamen van het lied gemaakt, alle in het noorden van het land.

8
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2
There were once two farmer’s sons
There were once two farmer’s sons
Who went travelling through the fields.
They travelled the whole day
Until they reached their own mother,
Yes, their own mother.
‘Say, dear woman, do you have a stable
Where I can keep my horse,
Where it won’t ever be stolen?’
‘A stable,’ she said, ‘Yes, I have one,
Where you can keep your horse,
And where it won’t ever be stolen.’
In the evening they sat for a meal together,
She gave her son a grilled fish
And a bed to sleep in.

2

Er waren eens twee boerenzoons
She threw him down into the cellar:
‘This will be your very own resting place from now on
And nobody will ever know about it.’
He lay quiet until the next day,
When his other friend came:
‘And where is my friend?’
‘Your friend is not here,
He went travelling in the fields from grief,
He went travelling in the fields.’
‘He did not go travelling in the fields,
Something happened here in this house.
He must be in this house.
You didn’t do him any harm, did you?
Because that was in truth your own son,
Who has come from the city of Bremen.’

Er waren eens twee boerenzoons,
Die zijn het veld gaan reizen.

Zij smeet hem al in een kelder neer:
‘Dat zal voorwaar uw eigen rustplaats zijn
En verzwegen zult gij blijven.’

Zij reisden tot den gehelen dag,
Totdat ze bij haar eigen moeder kwam,
Ja bij haar eigen moeder.

Hij lag verzwegen tot andere daags,
Toen dat zijn ander kameraadje kwam:
‘En waar is mijn kameraadje?’

‘Zeg vrouwtje lief, hebt gij een stal,
Waar ik mijn paardje op zetten zal,
Waar hij nooit wordt gestolen?’

‘Uw kameraadje die is hier niet,
Die is het veld gaan reizen van verdriet,
Die is het veld gaan reizen.’

‘Een stal,’ sprak zij, ‘die heb ik al,
Waar gij uw paardje op zetten zal
En waar hij nooit wordt gestolen.’

‘En ’t veld gaan reizen is hij niet,
Hier is iets in dit huis geschied,
In dit huisje moet hij wezen.

Zij zaten ’s avonds al aan den dis,
Zij gaf het zoontje een gebraden vis
En een leger om te slapen.

Gij hebt hem toch geen leed gedaan?
Want het was voorwaar uw eigen zoon,
Die uit stad Bremen is gekomen.’

It was night, it was night, it was the middle of the night,
When this woman spoke to her own husband:
‘And all because of accursed gold and goods
‘Let’s murder this horseman.’
I have murdered my own flesh and blood,
Which God has given me.’
‘Oh no, oh no,’ this man said,
‘Let’s just let this horseman go on,
The woman, she leaped into the [waves],
Let’s just let this horseman go.’
The man, he hanged himself in a stable,
So it cost three people their lives.
1
The woman gathered her menfolk
She took a knife in her own hand,
And stabbed the young man in the heart.

’t Was nacht, ’t was nacht, ’t was midden in de nacht,
Toen deze vrouw haar eigen man aansprak:
‘En door dat vervloekte geld en goed
‘Laat ons deez’ ruiter vermoorden.’
Heb ik vermoord mijn eigen vlees en bloed,
Dat God mij heeft gegeven.’
‘Ach neen, ach neen,’ sprak deze man,
‘Laat ons deez’ ruiter maar reizen gaan,
De vrouw die al in een baden2 sprong,
Laat ons deez’ ruiter maar reizen.’
De man die zich al in een stal ophong,
Zo kost’t drie mensen het leven.
1
De vrouw die nam hare manschappen aan ,
Zij nam een mes in haar eigen hand,
Stak de jong’ling in zijn harte.

1

1

elders o.a.: trok haar mans kleren aan

2

elders: de baren

elsewhere: she put her husband’s clothing on

Sung by Jantje de Wit-Baar, born 1893 in Uithuizermeeden (Groningen).
Recorded 2 April 1968 in Roodeschool.

Gezongen door Jantje de Wit-Baar, geboren 1893 in Uithuizermeeden (Groningen).
Opname 2 april 1968 in Roodeschool.

Jantje was one of fifteen children from a farmworker’s family. She learned songs from her mother,
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who sang them often with her friends. This song treats a theme known throughout all of Europe,

Jantje was een van de vijftien kinderen uit een landarbeidersgezin. Ze leerde liedjes van haar

and even beyond: a soldier returns from the war after many years, rich and unrecognizable, and is

moeder, die ze vaak met vriendinnen had gezongen. Dit lied gaat terug op een thema dat in heel

murdered for his money by one of his own parents, after which the grisly error comes to light. This

Europa, en zelfs daarbuiten, bekend was: een soldaat keert na jaren onherkenbaar en rijk terug

was a subject of songs and folk tales from at least the seventeenth century on. In the nineteenth and

uit de oorlog en wordt om zijn geld vermoord door een van zijn ouders, waarna de gruwelijke

twentieth centuries the story appeared repeatedly in newspapers, as if it were an actual event, and it

vergissing uitkomt. Het is ten minste vanaf de zeventiende eeuw onderwerp van liederen en

was handled in plays and novels.

volksverhalen. In de negentiende en twintigste eeuw verscheen het verhaal herhaaldelijk in kranten,

In the Netherlands the song was also sung as ‘Alfons was eighteen years old.’ In this version here

als ware en geactualiseerde gebeurtenis, en werd het verwerkt in drama’s en novellen.

the soldier has however been changed into two farmer’s sons. This version was recorded frequently

In Nederland werd het lied wel gezongen als ‘Alfons was achttien jaar’. In de onderhavige versie

in the northern provinces. The melody is the same as that of ‘My father said to me recently’ (see

is de soldaat echter veranderd in twee boerenzoons. Deze versie is veelvuldig geregistreerd in de

CD 9.15). Versions of this song often contain corrupted passages, although that scarcely occurs in

noordelijke provincies. De melodie is dezelfde als die van ‘Mijn vader zei laatst tegen mij’ (zie cd

this version from Jantje de Wit. For instance, the stanza in which the mother commits the crime

9.15). Hoewel dit bij Jantje de Wit nauwelijks het geval is, bevatten de versies vaak verbasteringen.

seems to begin with a nonsense phrase. In a German transmission that bears strong resemblance

Zo lijkt de strofe waarin de moeder de misdaad voltrekt met een onzinnige tekst te beginnen. In

to the Dutch once, the woman picks up a large knife ‘in Mannsgewalt’ – literally ‘with the strength

een Duitse overlevering, die grote gelijkenis vertoont met de Nederlandse, neemt de vrouw ‘in

of a man.’ In the Netherlands people apparently did not know what to do with this, so phrases

Mannsgewalt’ – letterlijk met ‘mannenkracht’ – een groot mes ter hand. Mogelijk wist men hier in

arose such as ‘she took her man’s violence’ and ‘she took her menfolk.’ Or she takes her husband’s

Nederland niet goed raad mee en ontstonden er constructies als ‘zij nam haar mansgeweld’ en ‘zij

garments or puts on his clothes.

nam het manschap aan’. Zij kan echter ook haar mans gewaad of kleren aantrekken.
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3
Friends, listen to my song
(The murder in Mahnen)
Friends, listen to my song,
About what happened in Mahnen
To a rich miller.
See, he had a good business,
And so he had to go to the city
To fetch his money
And he came back in sorrow.
On the sixth of January, so you know,
He took leave of his wife,
He had already told her the time
That he would come back home.
He encouraged his workers:
‘Do your work the way you should.’
But as soon as he spoke
They said: ‘Boss, don’t you worry.’
As soon as the man had left the house,
His workers made a decision.
They slit the dog’s throat,
So that he wouldn’t make a noise.
And then they went inside,
There they prepared themselves,
O what a rash and cruel thing,
First they attacked the servant girl.
She lay in a pool of her own blood,
Then they burst in the room,
The one spoke with evil words:
‘You take the woman and I’ll take the child.’
But even though they called on the Lord Jesus,
Those murderers wouldn’t listen to prayer,
But they spoke furiously:
‘You will die a dreadful death.’
As [the miller] had left that city,
And took the road towards home,
To stay overnight with a friend,
It was as if God had told him,
But he took the way home
With a pistol that he had taken along from home,
Because he had to go through woods with it,
And look, there he met policemen.

8

1

3

Vrienden luistert naar mijn lied
(De moord te Mahnen)
They made him stop,
As if he were a criminal,
But as soon as he’d spoken two or three words,
They could hear that he was the miller.
He said: ‘Gentlemen, I’m uneasy
And very anxious, will you come with me?’
But as soon as he asked
They willingly went with him.
Drawing near to his mill
They saw light already, in a room
Where he had hidden his money and goods,
This gave him fear and fright.
He said: ‘Gentlemen, stay here a moment,
While I go approach my dog a moment.’
But oh, the dog was already dead.
‘Draw your pistols and come forward.’
Then they went inside,
O heavens, they found that servant girl murdered,
And after that, wife and child,
They lay also drowned in their own blood.
Then they went straight through
To the room where they stopped.
They cut two of them down,
And the other four were seriously wounded.
The last two with crafty leaps1
Sprang quickly out of that room,
They were the millworkers,
All eight of them worked in the same house.
So friends, take this as a lesson,
Let your lord and master go,
But also pray to God for grace
To protect you from such as this.

elsewhere: crafty words; light wounds

Vrienden luistert naar mijn lied,
Hetgeen er te Mahnen is geschied,
Van ene rijke molenaar.
Ziet, hij had een goed bestaan,
Waarvoor dat hij naar die stad moest gaan,
Waardat hij zijn geld kassiert1
En met droefheid wederom keert.
Op den zesde januari, en wilt weten,
Nam hij afscheid al van zijn vrouw,
Hij heeft het uur al gaan verklaren,
Als hij wederom thuiskomen zou.
Hij heeft zijne werklieden aangespoord:
‘Doet er uw werk zoals het zich hoort.’
Maar op het eerste woord
Spraken zij: ‘Baas, gaat ongestoord.’

Zij deden hem staande houden,
Al of hij een kwaaddoener was,
Maar als hij twee, drie woorden had gesproken,
Hoorden zij dat het den molenaar was.
Hij sprak: ‘Mijne heren, ik ben belaân
En zeer angstig, wilt met mij meegaan?’
Maar op het eerste woord
Gingen zij met hem, ongestoord.
In de nabijheid van zijn molen
Zagen zij licht al in een vertrek
Waar hij zijn geld en goed had verborgen,
Dit bracht hem in angst en schrik.
Hij sprak: ‘Mijne heren, blijft hier wat staan,
Dan zal ik eens naar mijnen hond toegaan.’
Maar ziet, den hond was al dood.
‘Trek uw pistolen en komt maar voort.’

Als nu die man het huis had verlaten,
Namen zijne werklieden enig besluit,
Ze hebben den hond den hals afgesneden,
Opdat hij zou maken geen groot geluid.
Toen zijn zij naar binnen gegaan,
Zij hebben daar enen raad gaan slaan,2
O wat wreed en stout bestaan,
Zij randden eerst die dienstmaagd aan.
Zij lag in haar bloed te zwemmen,
Toen sprongen zij de kamer in,
De een die sprak met boze zinnen:
‘Neemt gij die vrouw en ik het kind.’
Maar zij riepen Heer Jezus aan,
Die moordenaars hoorden geen beden aan,
Maar zij spraken geheel gestoord:
‘Gij zult sterven die bittere dood.’
Als nu die man die stad had verlaten,
Mits den weg ondernam naar huis,
Om bij ene vriend te gaan overnachten,
Het was of God het hem had gezeid,
Maar hij nam de weg naar huis
Met een pistool dat hij meenam van huis,
Waarmede dat hij door bossen moest gaan,
Zie, hij trof gendarmen aan.

1

incasseert

2

Zij hebben zich daar beraden

3

elders: listige woorden; lichte wonden

Dan zijn zij naar binnen getreden,
O hemel, ze vonden die dienstmaagd vermoord
En vervolgens vrouw en kind,
Die lagen ook in hun bloed versmoord.
Dan zijn zij rechtdoor gegaan
Tot aan een vertrek, daar bleven zij staan,
Twee sloegen zij voor den grond,
De andere vier zeer zwaar gewond.
De laatste twee met listige sprongen3
Sprongen met list die kamer uit,
Het waren de werklieden van de molen,
Ze werkten alle acht in hetzelfde huis.
Gij vrienden, neemt hier een spiegel aan,
Laat uwen heer en meester gaan,
Bid God toch om gena,
Dat hij u voor zulks bewaart.

8

Sung by Gerarda Scheres-Gielen, born 1899 in Meijel (Limburg) and Jacobus Gielen, born 1905
in Helden (Limburg). For information about the singers see CD 7.15.

Gezongen door Gerarda Scheres-Gielen, geboren 1899 in Meijel (Limburg) en Jacobus Gielen,

Recorded 16 June 1969 in Meijel.

geboren 1905 in Helden (Limburg). Voor informatie over de zangers zie cd 7.15.
Opname 16 juni 1969 in Meijel.

This song was recorded several times in the area around Peel, in eastern North Brabant and
northern Limburg. It appears to be based on an actual event in the village of Mahnen, in northeast

Het lied is enkele malen in het gebied rond de Peel opgenomen, in het oosten van Noord-Brabant

North Rhine-Westphalia (now part of the city of Löhne).

en het noorden van Limburg. Het lijkt te zijn gebaseerd op een ware geschiedenis uit het dorpje
Mahnen, in het noordoosten van Nordrhein-Westfalen (tegenwoordig onderdeel van de stad Löhne).
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4
In Amsterdam, that great city

4
In Amsterdam die grote stad

In Amsterdam, that great city,
There lived a lady in her bedroom
And there lived a rich gentlemen with plenty of money,
That man visited that lady promptly every day.

‘No, it is not about the golden ring,
But it is because of your own shame.’
And with her own garters, without any [scruples],
He hanged her from a tree.

In Amsterdam die grote stad,
Daar woond’ een dame op hare slaapkamer
En daar woont een rijke heer met veel geld en veel goed,
Die heer kwam alle dagen bij die dame met spoed.

‘Neen, het is niet om die gouden ring,
Maar het is al om uw eigen schande willen.’
Aan haar eigen kousenbanden, ja geheel zonder schoon3,
Heeft hij haar opgehongen en al aan ene boom.

He said: ‘Get up early tomorrow
And let us go riding together to Scheveland,
There lived my friends both young and old,
And there I will marry you without silver and gold.’

There he stood, now as a murderer,
And he also stabbed her seven times,
And the last few stabs went into the small child.
Must an honest mother like that suffer death for this?

Hij sprak: ‘Wil morgen vroeg op gaan staan
En laat ons samen naar het Scheveland drijven
En daar woonden mijn vrienden zo jong en zo oud,
Daar zal ik u gaan trouwen zonder zilver en goud.’

Daar stond hij nu als moordenaar
En hij heeft haar ook nog zeven steken ja gegeven
En de laatste paar steken met een klein kind eraan.
Moet zulk een brave moeder hier de dood ondergaan?

It was on a Sunday with splendid weather,
The lady put on her very best
And when they had gone six miles out of the city
She cried, ‘Oh Lord Jesus, this is so hard for me.’1

Three or four days later
A horseman came by on a horse
And he cried: ‘O God Almighty, what do I find
here, dead?
Here lies an honest mother murdered with her
small child.’

’t Was op een zondag heel mooi weer,
De dame kleedde haar geheel op haar beste
En zij waren zes mijlen van de stad afgegaan,
Riep zij: ‘Ach Here Jezus, en wat valt het mij zwaar.’1

Het was geleden een dag of drie, vier,
Kwam daar een ruiter te paard al langs gedreven
En hij riep: ‘O grote God, en wat vind ik hier dood?
Hier ligt een brave moeder met een klein kind
vermoord.’

‘You whorish wench, don’t make a fuss,
For you are going to die right here now by my hands.’
‘And why then, sweetheart?’ in a mournful voice,
She fell on her knees and begged God for help.
‘Is it all because of that golden ring
Which you gave me as a pledge of your promise?
But if it’s about the child of yours that I’m still carrying,
Then I would much rather die2, yes, and suffer death.’

He took the little one on his horse
And he rode with it to the cottage in Scheveling,
And that cottage in Scheveling lies far from here.
Four bird from heaven brought this tale to light.

‘Gij hoerige maagd, maak geen gedruis,
Want gij zult sterven hier al onder mijne handen.’
‘En waarom dan, zoetelief ?’ met een treurige stem,
Viel zij op haar knieën en zij bad God om hulp.
‘En is dat al om die gouden ring,
Die gij mij op uw getrouw al hebt gegeven?
Al is het om het kleine kind dat ik steeds van u draag,
Veel liever wil ik sterven2, ja de dood ondergaan.’

1

She is pregnant, hence the difficulty of the ride.

1

ze is namelijk zwanger

2

elsewhere: I would rather become a drifter

2

elders: zwerven

3

elders: schroom

Hij nam het kleine al op zijn paard
En daar reed hij mee naar het Schevelings huisje
En dat Schevelings huisje ligt ver hier vandaan.
Vier vogels uit den hemel hebben dit uitgebracht.

Sung by Janke de Vries-Post, born 1901 in Oudehorne (Friesland).
Recorded 21 May 1969 in Oudehorne.

Gezongen door Janke de Vries-Post, geboren 1901 in Oudehorne (Friesland).
Opname 21 mei 1969 in Oudehorne.

Janke came from a laborer’s family in Oudehorne. She often stayed overnight at her sister-in-law’s,

8
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and there they sang in the evenings to pass the time. That’s how she learned songs from her sister-

Janke kwam uit een arbeidersgezin in Oudehorne. Zij bleef vaak slapen bij haar schoonzuster en dan

in-law; she, in turn, knew the songs from her parents, who were from the village of Jubbega in

zongen ze ’s avonds om de tijd te korten. Zo leerde ze liederen van haar schoonzuster, die ze op haar

Friesland.

beurt kende van haar ouders uit het Friese Jubbega.

The text of the songs is related to a song twenty-eight stanzas long, transmitted on a songsheet,

De tekst van het lied is verwant met het op een liedblad overgeleverde, achtentwintig strofes

called ‘Song of the Taxman’s Son, How outside Emmerich he cruelly murdered a young woman who

tellende ‘Liedeken van den Accysenaers Zoon, Hoe hy buyten Emmerik een jonge Dochter, die van

was expecting his child, and how God let the crows tell the tale, so that he was judged on 19 June

hem bevrucht was, vreedelyk vermoord heeft en hoe Godt toeliet dat de Kraeyen het uytbrogten,

1628 in Driëlburg.’ This story was evidently adapted to current events, because on a nineteenth-

waerom hy op de 19 Juny 1628 tot Driëlburg geregt is’. Dit verhaal werd blijkbaar aan de actualiteit

century songsheet it became ‘A New Song, Or cruel crime committed by a false lover against

aangepast, want op een negentiende-eeuws liedblad wordt het als ‘Een nieuw lied, Of gruwelyke

his mistress.’ In this much shorter song there is already talk of a lady of Amsterdam. The orally

misdaad gepleegd door een valschen Minnaar aan zyne Minnares’ gepresenteerd. In dit veel kortere

transmitted version that Janke de Vries sings and which was popular especially in the northern

lied is al sprake van een Amsterdamse dame. De mondeling overgeleverde variant die Janke de Vries

provinces, has become even shorter. The four birds in the last line are a remnant of the crows

zingt en die vooral populair was in de noordelijke provincies, is nog korter geworden. De vier vogels

who followed the murderer on the street and perched on the roof of his house, by which he was

in de laatste regel zijn een overblijfsel van de kraaien, die de moordenaar op straat achtervolgden en

recognized as the criminal.

op het dak van zijn huis gingen zitten, waardoor men hem als misdadiger herkende.
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5
Listen friends, listen to a song
(The fourfold murder in Lucaswolde)

5

Listen friends, listen to a song,
What has now happened again,
About a cruel murder
By which many came to suffer.
Listen to what happened again
On a morning hour,
Who would not mourn this,
Four men dead there on the ground.
Fulfilling their duty, they had to
Fetch a bad woman,
Who kept neglecting
Her children,
And so she had to be picked up.

Overcome with rage
He hurried to the rear
Where he discovered
Three policemen.
And without fear or conscience,
He fired with a firm hand,
And aimed well at the target,
They too fell down in the sand.
And with his bloodlust not yet quenched,
He grabbed the still-twitching bodies
And slit their throats,
Coldblooded and false,
Out of revenge for that bad wife.

Hoort vrienden, hoort een lied,
Wat thans weer is geschied,
Van een wrede moordpartij
Waar menigeen door lij.
Hoort wat er weer ging gebeuren
Op ene morgenstond,
Wie zou dat niet gaan betreuren,
Vier mannen daar dood op de grond.
Zij moesten als plichtsgetrouwen
Halen een slechte vrouw,
Die hare kinderen
Steeds deed verminderen
En men haar ophalen zou.

Vol woede overmand
Snelt hij naar d’achterkant,
Ontdekte toen aldaar
Drie politiedienaars.
En zonder vrees of geweten
Vuurt hij met vaste hand
Op het doel, goed aangemeten,
Ook zij vielen daar neer in het zand.
En nog van zijn moordlust niet bevredigd,
Grijpt hij hun nog rochelend lijf
En snijdt hun de hals,
Koelbloedig en vals,
Uit wraak voor dat slechte wijf.

The woman had left home,
Had since gone to live with another,
With a man who with brutal violence
That would soon strike them down.
Because, arriving at his home,
The woman was asked outside,
But he said fearlessly to them:
‘Halt, or a bullet will bring you down.’
And then through a door opening
He answered with ‘Fire!’
And at that moment
Fell, mortally wounded,
The first one in his hour of death.

The woman disappeared after that,
She went to the neighbors,
Meanwhile, for their part,
She burned the house down.

Die vrouw was uit haar huis
Sinds bij een ander thuis,
Bij een mens met bruut geweld,
Die straks hen nedervelt.
Want aan zijn woning gekomen
Werd die vrouw naar buiten gevraagd,
Maar hij sprak tot hen zonder schromen:
‘Blijf, of een kogel je belaagt.’
En toen door een deuropeninge
Gaf hij als antwoord ‘vuur!’
En ter zelfder stond
Viel, dodelijk gewond,
De eerste in ’t stervensuur.

De vrouw daarop verdween,
Ging naar de buren heen,
Terwijl zij aan een kant
Het huis nog stak in brand.

Hoort vrienden, hoort een lied
(De viervoudige moord in Lucaswolde)

Sung by Margaretha van der Molen-Greven (1912) and Fennechiena van Lutterveld-Greven (1910),

Gezongen door Margaretha van der Molen-Greven (1912) en Fennechiena van Lutterveld-Greven

both born in Valthermond (Drenthe). For information about the singers see CD 2.5.

(1910), beiden geboren in Valthermond (Drenthe). Voor informatie over de zangeressen zie cd 2.5.

Recorded 1 April 1970 in Eindhoven.

Opname 1 april 1970 in Eindhoven.

No other recordings of this song have been made, but several songsheets have been preserved.

Van het hier gezongen lied zijn geen andere opnamen gemaakt, maar er zijn wel enkele liedbladen

The melody given is the well-known ‘Drink en vergeet’ (Drink and Forget); this is also the melody

van bewaard. Als melodie is het bekende ‘Drink en vergeet’ aangegeven, waarop de zusters Greven

the Greven sisters use. The event being sung about is the fourfold murder in Lucaswolde, in

het ook zingen. De bezongen gebeurtenis is de viervoudige moord te Lucaswolde, in het Groninger

Groningen’s Western Quarter, a social drama that came to be nationally known. In the early

Westerkwartier, een sociaal drama dat landelijke bekendheid kreeg. In de vroege morgen van 18

morning of 18 January 1829 four village policemen were sent to arrest the ‘unnatural’ mother Aaltje

januari 1929 werden vier veldwachters op pad gestuurd om de ‘ontaarde’ moeder Aaltje Wobbes te

Wobbes. The family could not make do on a welfare allowance of seven guilders per week, and

arresteren. Het gezin kon niet rondkomen van een uitkering van zeven gulden per week en toen

when her husband was sentenced to fourteen months in the Veenhuizen prison for theft, Aaltje did

haar man na een diefstal tot 14 maanden ‘Veenhuizen’ werd veroordeeld, wist Aaltje niets anders

not know what to do other than leave the children to their fate and go live with someone else, the

te verzinnen dan haar kinderen aan hun lot over te laten en zelf bij een ander in te trekken, de

violent IJje Wijkstra. IJje shot the four policemen dead and then slit their throats. According to the

geweldadige IJje Wijkstra. IJje schoot de vier veldwachters dood en sneed ze vervolgens de keel

song, the woman burned the house down. In the conclusion, which was not recorded, the songs

door. Volgens het lied stak de vrouw het huis in brand. In het vervolg, dat niet opgenomen is, wordt

goes on to tell how IJje rode with a friend to Groningen to have his wounds cared for. When they

verteld hoe IJje met een vriend naar Groningen reed om zijn verwondingen te laten verzorgen. Toen

tried to take the tram to the Academic Hospital, they were arrested. IJje was sentenced to twenty

ze met de tram naar het Academisch Ziekenhuis wilden, werden ze gepakt. IJje werd veroordeeld tot

years in jail. A monument was erected at the scene of the crime. G. Overdiep analyses the event in

twintig jaar cel. Op de plaats van de misdaad is een monument opgericht. G. Overdiep geeft in De

his book De strafzaak tegen IJje Wijkstra (The Case Against IJje Wijkstra, n.d.). The affair also forms

strafzaak tegen IJje Wijkstra (zonder datum) zijn analyse van de gebeurtenis. De affaire staat tevens

the basis of the film The Sign of the Beast (1980).

centraal in de speelfilm Het Teken van het Beest (1980).
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6
It was late on a Saturday evening

6

Het was op een zaterdagavondje laat

It was late on a Saturday evening,
A young girl was going to sweep her street,
A neighbor lady called out to her:
‘A thief, a thief, a clever thief,
Has crept into your house.’

He dug a hole under the door
And stuck his head underneath it,
Then she took a cleaver
And hacked his head off his carcass
And set it on the cupboard as decoration.

Het was op een zaterdagavondje laat,
Een meisje zou gaan vegen haar straat,
Zij werd door een buurvrouw geroepen:
‘Een dief, een dief, een slimme dief,
Die is er in je huisje gekropen.’

Hij graafde een gat al onder de deur
En stak zijn kop er onder door,
Toen heeft zij een hakbijl genomen,
Zij sloeg zijn kop al van zijn romp
En zette het op een kastje voor pronk.

The girl was going to shut her door,
She sang a song that suited her mood,
And thought: ‘Who am I going to meet now?’
But when she came to her bedroom,
Someone called out ‘good evening’ to her.

What did the girl get as her reward?
Six thousand guilders, and even more,
Because she stayed so brave
For her lady and for her master
And also for her own young life.

Het meisje zou gaan sluiten haar deur,
Zij zong een liedje naar haar humeur
En dacht: ‘Wie zal ik nu ontmoeten?’
Maar toen zij op haar slaapkamer kwam,
Werd haar toen goedenavond geroepen.

Wat kreeg het meisje voor hare eer?
Zesduizend gulden en nog meer,
Omdat zij zo dapper was gebleven
Voor haar juffrouw en voor meneer
En ook voor haar eigen jonge leven.

‘Good evening, good evening, sweet young lady,
Haven’t you met any company yet?1
To inherit the master’s office,2
The master’s office, that’s where I need to be,
Otherwise you will die right now.

‘Goedenavond, goedenavond, juffrouwtje zoet,
Hebt u nog geen gezelschap ontmoet?1
Om meneers kantoor te erven2,
Op meneers kantoor, daar moet ik zijn,
Anders zul je dadelijk sterven.’

The girl made a brave decision:
‘You go on to the kitchen, you rogue,
There are silver scales hanging there,
Those silver scales are for you.’
She convinced the thief to go outside.

Het meisje nam een kloek besluit:
‘Ga jij maar naar de keuken, guit,
Daar hangen nog zilveren schalen,
Die zilveren schalen zijn voor u.’
Zij wist de dief naar buiten te overhalen.

1

1

In de meeste versies spreekt de dief de meid aan als een vrijer: ‘Kan ik er vanavond u gezelschap

2

De tekst is hier corrupt, twee strofen zijn ineengeschoven. Meestal luidt deze passage: (Ik kom

In most versions the thief addressed the maid like a lover: ‘May I keep company with you this

doen?’

evening?’
2

8

The text is corrupt here; two stanzas run through each other. This passage usually goes like this:
(I have not come to eat and to drink) / But to grab gold and goods / So open your chests, your

niet om te eten en te drinken) / Maar om geld en goed te halen (roven, beërven) / Dus open je

closets, and your office.

kisten, je kasten, en je kantoor.

Sung by Wouter Bodrij (1904-c1988), born in Leiden.

Gezongen door Wouter Bodrij (1904-ca. 1988), geboren in Leiden.

Recorded 24 April 1981 in Leiden.

Opname 24 april 1981 in Leiden.

Wouter Bodrij came from a large family with more than eleven children. He was a tinman and

Wouter Bodrij kwam uit een groot gezin met meer dan elf kinderen. Hij was blikslager en werkte in

worked in a cannery. In Een stem uit de achterbuurt (A voice from the back streets, c1981) he describes

een conservenfabriek. In Een stem uit de achterbuurt (ca. 1981) beschrijft hij zijn jeugdherinneringen.

the memories he has of his youth. This also included the song about the heroic servant girl, a song

Hierin komt ook het lied over de heldhaftige dienstmaagd voor, dat hij omschrijft als ‘een oud lied,

he describes as ‘an old song, written about the murder in the Gold Shop in the Dark Alley.’ To this

gemaakt na een moord in het Goudwinkeltje in de Donkersteeg’. Nu nog zou een klein deurtje daar

day there is supposed to be a small door that gives access to the shop. The song was sung by street

toegang toe bieden. Het werd gezongen door straatzangers die het lied, voorzien van een afbeelding

balladeers. They made quick use of the songsheets, which featured a picture of the shop, and were

van het winkeltje, voor een of twee centen te koop aanboden, waar grif gebruik van werd gemaakt.

sold for a penny or two.

Of het lied werkelijk uit Leiden stamt, is de vraag. Zo wordt de gebeurtenis ook gesitueerd in

Whether the song really comes from Leiden is questionable. The event is also said to have taken

Groningen, Friesland, Zeeland, Utrecht, Amsterdam en Naarden. Het lied kent een redelijke

place in Groningen, Friesland, Zeeland, Utrecht, Amsterdam, and Naarden. The song was rather

verspreiding en komt ook als volksverhaal voor. Mogelijk is er een relatie met een Amsterdams

widespread and also occurs as a folk tale. It may be related to an Amsterdam folk tale about ‘The

volksverhaal over het ‘Huis met de hoofden’. In de gevel van dit zeventiende-eeuwse gebouw zijn

House with the Heads.’ Seven heads were placed in the gable of this seventeenth-century building;

zeven hoofden aangebracht, die zouden herinneren aan het kranige optreden van een dienstmeisje

these are supposed to recall the brave performance of the servant girl who was home alone. The

dat alleen thuis was. De rovers die via een zelfgemaakt gat in de kelder naar binnen probeerden te

thieves tried to enter the house by way of hole they’d dug in the cellar. She cut off their heads one by

komen, sloeg zij een voor een het hoofd af. Bij thuiskomst van de bewoners liet zij hen de hoofden

one. When the owners of the house came home, she let them see the heads. These themes were also

zien. Deze thema’s worden ook bezongen in een veel uitgebreidere variant van het lied, waarvan

handled in a far longer version of the song, of which only written records remain. In this version,

alleen schriftelijke optekeningen zijn. De buitengesloten rover komt hierin terug met zijn maten.

the thief, shut out of the house, comes back with his accomplices. One of them manages to escape,

Een van hen weet te ontsnappen, maar er is wel een plak van zijn hoofd afgesneden. Hij wil wraak

but not without a slice of his head being hacked off. He wants revenge, and invites the girl for an

nemen en nodigt het meisje op een avond mee uit, zijn wond onder een hoed verbergend. Onderweg

evening out, his wound hidden under a hat. On the way the girl discovers who it is that she’s out

ontdekt ze met wie ze op stap is, ze ontsnapt en levert de misdadiger alsnog aan de politie uit.

8

with, escapes, and then even delivers the criminal to the police.
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7
Come friends, hear my song
(The murder in Prussia)
Come friends, hear my song,
What happened in Prussia.
There lived a farmer with his family,
His work was lately bringing in a scarce living.
Taxes and work permits
Are well known in these parts,
But oh, he could not pay them,
But oh, they forced him to anyway,
With many a compulsory order.
‘Oh,’ he cried out sadly,
‘I have only one cow left,
And it just has to go too,
I will have to go to market right away.’
They left for the city,
His son was his only travelling companion.
And once they arrived at the market,
They sold the animal for a good price
And set out again for home.
Half an hour out of the city
They rested at The Cloverleaf Inn,
There he drank a glass and filled his bottle
While he had a word with the innkeeper’s wife:
‘Believe me, it’s true
That the shortest path through the woods is not safe.’
But he was not frightened by this
For he took that path so often
And he also feared nothing.
So they went on quickly
Through the silent, lonely place,
There he was suddenly struck down,
Falling to the ground, and nobody saw the blow.
Who might that murderer be?
Alas, it was the wicked innkeeper
Who now wanted to rob him of his money.
But the boy hurried immediately
Back to that same inn.
There he poured out to the innkeeper’s wife
His distress and his bitter grief:
‘At that moment I had just started carrying the money.’
‘Give it to me,’ she called aloud,
‘So that I can hide it for you in my room,
I will keep it good and safe for you.’
And she led the boy directly
To a dark cellar.

8

7

Kom vrienden hoort mijn lied
(De moord in Pruisen)
Then with a fierce roar
The murderer came home.
‘I’ve killed the farmer,’ he called aloud,
‘But no matter how hard I searched, I couldn’t find so
much as a farthing.’
The woman showed him the money,
Which they then both counted out with glee.
And then they decided together
That the boy, O God, what an outrage,
Should be burned in an oven.
They stoked the oven hot,
But the child knew everything,
He has listened on the stairs,
And feared for a grisly murder.
But in the distance he saw a light,
Thank God, the cellar hatch was not shut well.
He wriggled himself on through the hatch-hole
So that his foaming blood
Streamed down his body and baggage.
And so he ran away quickly
Through the silent and lonely place.
Utterly at sea with sorrow and misery,
He met two soldiers on horseback
Who immediately asked the boy
And heard the sorry story right from his mouth.
They threw their coat over him
And rode with fast strides
Back to that same inn.
There they found the horrible couple
And the oven was already ready.
‘Why have you stoked the oven so red-hot?’
Their answer was: ‘We bake our own bread.’
‘No, you wicked creature,’ they shouted,
And one of them grabbed the rude rogue
While they pointed to the boy:
‘Look, we brought you your dough
That you thought you were about to bake.’
And firmly tied up,
The man and woman were taken away
To a nearby city
While the boy stayed with one of the soldiers.
A verdict was soon ready,
Death was the fate of this disastrous couple.
They both had to die a shameful death
For they had already committed
Many a murder in that place.

Kom vrienden hoort mijn lied,
Wat in Pruisen is geschied.
Daar leefde een boer met zijn gezin,
De arbeid bracht op het laatste een schraal gewin.
Belasting en patent1
Zijn hier in deze streken wel bekend,
Maar ach, hij kon ze niet betalen,
Maar toch, ze dwongen hem wel
Door zo menige dwangbevel.
‘Ach,’ roept hij luid te moe,
‘Ik heb nog ene koe,
Die moet er dan ook nog maar aan,
Ik zal er dadelijk mee naar de markt toegaan.’
Ze trokken de stadsweg heen,
Zijn zoontje was zijn reisgezel alleen.
En op de marktplaats aangekomen,
Het beestje werd goed verkocht
En hun huisje weer opgezocht.
Een half uur van de stad
Rustten zij in Het Klaverblad,
Daar dronk hij een glaasje en vulde zijn fles,
Terwijl hij een woordje sprak met de kasteleines:
‘Geloof mij, ’t is gewis,
Dat het naaste pad door het bos onveilig is.’
Hij stond ook daarvoor niet verlegen,
Want daar kwam hij zo dikwijls door
En hij vreesde ook nergens voor.
Zo lopen zij haastig voort
Door ’t stil en eenzaam oord,
Daar krijgt hij onverwachts een slag,
Dat hij ter aarde viel en dat niemand het zag.
Wie mag die moordenaar zijn?
Helaas, het was de snode kastelein,
Die hem zijn geld nu wilde ontroven.
Maar het knaapje snelde meteen
Weer naar diezelfde herberg heen.
Daar klaagt hij aan de vrouw
Zijn nood en bittere rouw:
‘Het geld droeg ik zojuist op dat ogenblik.’
‘Geef mij het,’ zo roept zij luid,
‘Dat ik het voor u in mijne kamer sluit,
Ik zal het wel voor u bewaren.’
En zij leidde het knaapje meteen
Naar een donkere kelder heen.

Daar komt met een woest gedruis
De moordenaar in huis.
‘Ik heb de boer al dood,’ zo roept hij luid,
‘Maar hoe ik ook zoeken mocht, ’k vond geen
enkele duit.’
De vrouw wees hem het geld,
Wat toen door beiden met vreugde werd nageteld.
En verder spraken zij tezamen,
Dat het knaapje, o God wat een schand,
In een oven zou worden verbrand.
Zij stookten de oven heet,
Maar het kind dat alles weet,
Hij had geluisterd aan de trap,
Terwijl2 hij tegen zo’n gruwelijke moord opzag.
Doch ginds ziet hij een licht,
Goddank, het kelderluik zat niet goed dicht.
Hij wrong zich door het luikgat henen,
Zodat zijn bruisend bloed
Nederstroomde langs lijf en goed.
Zo loopt hij haastig voort
Door het stil en eenzaam oord.
Door kommer en ellende geheel verward,
Ontmoette hij twee krijgslieden, die zaten te paard.
Zij vroegen het knaapje terstond
En hoorden het droevig verhaal uit zijne mond.
Zij sloegen hun mantel over hem henen
En reden met snelle schreên
Weer naar de zelfde herberg heen.
Daar vond men het gruwelijk paar
En de oven was reeds klaar.
‘Waarvoor stookt gij die oven zo rood?’
Hun antwoord was: ‘Wij bakken ons eigen brood.’
‘Neen booswicht,’ roepen zij luid
En een van hen pakt de onbeschaafde guit,
Terwijl zij op het knaapje wijzen:
‘Zie, hier is uw deeg gebracht,
Wat gij straks te bakken dacht.’
En stevig vastgesnoerd
Werd man en vrouw ontvoerd
Al naar een bijgelegen stad,
Terwijl het knaapje bij een van de krijgslieden zat.
Een vonnis was reeds klaar,
De dood was ’t lot van dit rampzalig paar.
Zij moesten beiden schandelijk sterven,
Want ze hadden zo menig moord
Al bedreven in dat oord.

Sung by Fennechien Kies-van der Veen (1906-1997), born in Valthe (Drenthe). For information about

1

werkvergunning waarvoor betaald moest worden

the singer see CD 3.1.

2

‘terwijl’ is een kennelijke verbastering van ‘wijl’ (= omdat) uit de vorige versregel, die in liedbladen

Recorded 22 June 1979 in Wieringerwerf (North Holland).

8

luidt: Wijl ’t heeft geluisterd aan de trap.

This song, which in the nineteenth century was sung at carnivals, has on songsheets titles such as

Gezongen door Fennechien Kies-van der Veen (1906-1997), geboren in Valthe (Drenthe). Voor

‘A new song about the Prussian farmer.’ The version that Fennechien sings is almost identical to the

informatie over de zangeres zie cd 3.1.

text on one of the songsheets. She leaves out only the final stanza, in which the boy and his mother

Opname 22 juni 1979 in Wieringerwerf (Noord-Holland).

are given all the possessions of the innkeeper and his wife. The song was recorded in Drenthe,
Friesland, and North Holland.

Het lied, dat eind negentiende eeuw op kermissen werd gezongen, heeft op liedbladen titels als
‘Een nieuw lied van de Pruisische boer’. De versie van Fennechien is vrijwel identiek aan de tekst
op een van de liedbladen. Bij haar ontbreekt alleen de laatste strofe, waarin het jongetje en zijn
moeder alle bezittingen van de kastelein en zijn vrouw krijgen. Het werd in Drenthe, Friesland
en Noord-Holland opgenomen.

320

under the green linden | cd 8 four cowardly murderers

onder de groene linde | cd 8 vier laffe moordenaars

321

8
Netherlanders, listen
(The murder in Koekange)

8

8
Nederlanders wilt aanhoren
(De moord te Koekange)

Netherlanders, listen
To what happened on the moors of Drenthe,
So that three people were murdered,
We call that a slaughter.

His wife was terrified and shuddered with fear,
She pleaded with the murderers for mercy,
But this poor woman too had to die,
Before she could scream that she was being murdered.

Nederlanders wilt aanhoren,
’t Is geschied op Drentse hei,
Om zo drie mensen te vermoorden,
Dat noemen wij een slachtpartij.

De vrouw verschrikt vol angst en beven,
Smeekt de moordenaars om gena,
Doch ook deez’ arme, zij ook moest sneven,
Voordat zij een moordkreet laat.

Once again money played a part
In this dreadful patricide,
Sons who don’t fear their old fathers,
Who has ever heard of such a thing?

Like wild beasts they now both
Set upon the old woman
And she was quickly put out of her misery,
There lay the poor thing, cold and stiff.

Geld speelde weer een rol in deze
Afschuwelijke vadermoord,
Zoons die geen oude vader vrezen,
Wie heeft dat nu ooit gehoord?

Als wilde dieren gaan zij beiden
De oude vrouw nu ook te lijf
En spoedig is zij uit haar lijden,
Daar ligt de stakker, koud en stijf.

Having come home from market,
Where he had sold his sheep,
Degenerate sons had thought this up
And then soon carried out their crime.

The servant now fled away into the fields,
The murderers following him,
His terror hit him in the legs,
And he heard the group of murderers call ‘Halt!’

Van de markt naar huis gekomen,
Schapen had hij daar verkocht,
Ontaarde zoons hadden dit vernomen,
Toen hun misdaad gauw gewrocht.

De knecht vlucht in het veld nu henen,
De moordenaars hem achterna,
De schrik die slaat hem in zijn benen,
Hij hoort het moordgeroep van ‘sta!’

In the night they went to their father,
The poor man already lay in bed,
By the dim lamplight
The knife was laid to his throat.

Yes, they caught him too,
And dragged him along to a ditch,
Into which they drowned him
And number three was now dead too.

In de nacht naar vader henen,
De arme man lag reeds te bed,
Door het lamplicht flauw beschenen
Werd het mes hem op de keel gezet.

Ja, ook krijgen zij hem te pakken
En sleuren hem mede naar ’n sloot,
Daar laten zij hem nu in zakken
En nummer drie vindt ook de dood.

‘Old rascal, where are your coins?
Give us your money, your end has come,
Let’s not wait any longer,
Say your prayers and hurry up.’

When the court proclaimed justice
Over this degenerate pair of brothers
There from the heath of Drenthe,
Then they sentenced them to life.

‘Ouwe schurk, waar zijn jouw duiten?
Geef ons je geld, je eind is daar,
Laat ons langer toch niet fluiten,
Maak ’n schietgebed gauw klaar.’

Als de vierschaar recht mocht spreken
Over dit ontaarde broederpaar
Van daarginds uit Drenthe’s heide,
Dan tot het laatste levensjaar

The shining knife went up and down
Blood flecked the sheets red,
The poor old man sagged down,
Just one more gasp and he was dead.

Shut up in the dungeon,
Banished out of society,
So for many years people heard
About the drama on the heath.

Het blanke mes ging op en neder,
Het bloed dat vlekt ’t laken rood,
De arme grijsaard zeeg terneder,
Nog een snik en hij was dood.

Opgesloten in de kerker,
Verbannen uit de maatschappij,
Zo hoort men over vele jaren
Van het drama op de hei.

Sung by Wytze Steensma, born 1902 in Surhuisterveen (Friesland).

Gezongen door Wytze Steensma, geboren 1902 in Surhuisterveen (Friesland).

Recorded 5 March 1968 in Opende (Groningen).

Opname 5 maart 1968 in Opende (Groningen).

Wytze, the son of a laborer, learned songs here and there, including from songsheets, song

Wytze, een arbeiderszoon, leerde her en der liederen, ook van liedblaadjes, uit liederenkranten en

newspapers, and songbooks. On 2 September 1909 Hendrik Bakker, his housekeeper Hendrikje

liedboekjes. Op 2 september 1909 werden Hendrik Bakker, zijn huishoudster Hendrikje Bierman en

Bierman, and Jan Winter, who worked as his shepherd, were murdered in the fields near Koekange

Jan Winter, die als schaapsherder bij hem in dienst was, vermoord in het Drentse Koekangerveld.

in the province of Drenthe. This grisly deed made the national newspapers, but remained unsolved.

Deze gruwelijke daad haalde de landelijke kranten, maar bleef onopgelost. De zoons van Bakker

Bakker’s sons were suspected, but hard evidence was lacking and the money from the sale of the

werden verdacht, maar harde bewijzen ontbraken en het geld uit de verkoop van schapen – het

sheep – the suspected motive – turned out still to be in the house. This event was treated by Max

vermeende motief – bleek nog in het huis te liggen. De gebeurtenis werd in 1989 door Max

Dendermonde in his book De stilte van Koekange (The Silence of Koekange), and in 2005 by André van

Dendermonde verwerkt in zijn boek De stilte van Koekange, en in 2005 door André van der Hout in de

der Hout in the film Het zwijgen (The Silence).

film Het zwijgen.

A number of songs about the triple murder were in circulation. ‘O horror that played out on

Van de drievoudige moord zijn een aantal liederen in omloop geweest. Het lied ‘O gruwelstuk, daar

Drenthe’s soil’, sung to the remarkably cheerful melody of ‘We live free, we live happy’, was

afgespeeld op Drenthe’s grondgebied’, gezongen op de merkwaardig blijmoedige melodie van ‘Wij

performed at market-days in that area. The song sung here, ‘Netherlanders listen’, is sung to the

leven vrij, wij leven blij’, werd op markten in de omgeving aan de man gebracht. Het hier gezongen

more appropriate, somewhat maudlin melody of ‘Softly the evening bell tolls’. The lesser-known ‘In

‘Nederlanders wilt aanhoren’ ging op de meer passende, wat larmoyante melodie van ‘Zachtjes

Drenthe in the Heath-moor’ was to be sung to the melody ‘In the somber churchyard’, according to

klinkt het avondklokje’. Minder bekend is ‘In Drente in het heideveld’, volgens een liedblad te zingen

a songsheet.

op de melodie ‘Op ‘t som’bre kerkhof ’.

8

De woning van de vermoorde Hendrik Bakker.
The house of the murdered Hendrik Bakker.
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9
Not long ago there was a greengrocer

9
Er was laatst eens een groenteboerinne

Not long ago there was a greengrocer1
Who had piled a lot on her wagon,
She had laden her donkey very heavily
And then went with this all to the market.

She saw the shining sword glimmer from afar,
She sank softly from her donkey,
She took off his own saber
And with it cut his head and shoulders off.

Er was laatst eens een groenteboerinne1,
Die had zoveel op hare wagen liggen,
Zij had haar ezel zo zwaar belaân
En is er toen mee naar de markt gegaan.

Zij zag van verre de blanke sabel blinken,
Zij liet zich zachtjes van haar ezel zinken,
Zij heeft genomen zijn eigen sabel af
En heeft ermee gekapt zijn hoofd en schouders af.

But who did she meet on her way?
A French grenadier who came across her path,
He gave her such a friendly greeting
That he saluted her with his hat.

Then she got back on her donkey
And she rode on through streets and roads,
Until she came to a commander,
With the shining saber in her right hand.

Maar wie ontmoette zij op hare wegen?
Een Franse grenadier die kwam haar tegen,
Hij heeft haar toen zo vriendelijk gegroet,
Zodat hij salueerde al met zijnen hoed.

Toen is zij weer op haar ezel gestegen
En zij reed voort door straten en door wegen,
Totdat zij kwam bij ene commandant,
Met de blanke sabel in haar rechterhand.

He said: ‘O lovely lass, how could you reject me?
I am a soldier, and from a noble line,
You shall give me my heart’s desire
Or you shall die here by this sword.’

She said: ‘O commander, here is a shining saber
It belongs to your soldier, who lies there all wretched,
I took his own sabre
And with it I cut off his head and shoulders.’

Zij sprak: ‘O commandant, hier is een blanke sabel,
Hij is van uw soldaat, ligt daar zo miserabel,
Ik heb genomen zijn eigen sabel af
En ik heb ermee gekapt zijn hoofd en schouders af.’

She said: ‘No, that shall never happen
As long as I live here on this earthly vale,
My heart is not set on any grenadier,
My heart is set on a young gardener.’

At the tribunal the judgment was read out
That she received a lifelong pardon
And a small cross of gold and diamonds
To shine throughout our Netherlands.

Hij sprak: ‘O schone maagd, hoe kunt ge mij
verachten?
Ik ben een soldaat, schoon edel van geslachten,
Gij zult mij geven wat mijn hart begeert,
Anders zulde gij sterven hier onder dit zweerd.’

1

The word here that now means ‘greengrocer’ in Dutch was originally someone who raised

Zij sprak: ‘Nee, dat zal nooit gebeuren,
Zolang ik leef hier op deez’ aardse dalen,
Mijn hartje is voor gene grenadier,
Maar wel voor ene jonge hovenier.’

Op het trimenaal2 daar werd toen voorgelezen,
Dat zij pardon kreeg ja voor heel haar leven
En ook een kruisje van goud en diamant,
Om ermee te prijken door ons Nederland.

1

een groenteboer(in) is van oorsprong iemand die groenten verbouwt en ze in de stad verkoopt, op

2

tribunaal

vegetables and sold them in town, either at market or house to house.

de markt of langs de huizen.

Sung by Johanna van Sundert-van Halteren, born 1900 in Princenhage (North Brabant).
Recorded 6 February 1970 in Etten-Leur.

Gezongen door Johanna van Sundert-van Halteren, geboren 1900 in Princenhage (Noord-Brabant).
Opname 6 februari 1970 in Etten-Leur.

Johanna learned most of her songs from her parents. Her father was a farmworker and later had his
own small business. He sang often. She learned the song about the heroic greengrocer from workers

Johanna leerde de meeste liederen van haar ouders. Haar vader was landbouwer en had later

who milked and fed the cattle in the barn. She herself worked as a servant girl for a farmer. This

een eigen bedrijfje. Hij zong veel. Zij leerde het lied over de heldhaftige groenteboerinne van

song is found in the southern provinces and in Drenthe. Usually the girl meets a French grenadier,

arbeidsters, die het vee in de stal melkten en voerden. Zelf werkte ze als dienstmeid bij een kleiboer.

but he can also be Spanish, Flemish, or false.

Het lied is aangetroffen in de zuidelijke provincies en in Drenthe. Meestal ontmoet het meisje een
Franse grenadier, maar hij kan ook Spaans, Vlaams of vals zijn.

8

8
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10
Four cowardly murderers
(The murder in Etten)

8

10
Vier laffe moordenaars
(De moord te Etten)

Four cowardly murderers
In the darkness of midnight
Decided together on a plan
To go out on a murder spree.

The killers then
Quickly took to flight,
A body in the peaceful house
Lay bathing in its own blood.

Vier laffe moordenaars
In ’t middernachtelijk donker,
Beraamden saam een plan
Op moordtocht uit te gaan.

De daders hebben toen
In haast de vlucht genomen,
Een lijk in ’t vreedzaam huis
Lag badend in zijn bloed.

It was the eighth of January
It was frozen, and without the glimmer of starlight,
In the hellish darkness
Was the best time to seize their chance.

Had they noticed the servant?
Did he manage to escape?
That is always the question
That everyone keeps asking.

’t Was januari acht,
’t Vroor zonder stergeflonker,
In ’t helse duisternis
Was ’t best een slag te slaan.

Had men de knecht bemerkt?
Zou hij dan zijn ontkomen?
Dat blijft altoos een vraag
Die iedereen stellen doet.

To Naalde’s farm
The three of them went,
The old farmer and his servant
Lived all alone there.

In the welcoming land of Brabant,
In the friendly village of Etten,
That is where this shameful deed
Full of horror happened.

Naar Naaldes boerderij
Was ’t drietal heengetrokken,
De oude boer en knecht
Die woonden eenzaam daar.

In ’t Brabants gastvrij land,
In ’t vriendelijk dorpje Etten,
Is deze schandedaad
Vol afschuw waar geschied.

Although they knew in advance
That he was undaunted,
Still, their bastardly deed
Would manage to succeed.

Den Bals and Geert van Peer,
Van Zetten and Jan Verstijlen
Now are recorded in all of the Netherlands
As murderers.

Al wisten zij vooruit
Dat hij was onverschrokken,
Toch zou een schurkenstreek
Wel komen voor elkaar.

Den Bals en Geert van Peer,
Van Zetten en Jan Verstijlen
Staan nu heel Neerland door
Als moordenaars te boek.

The old barn door
Was soon broken into pieces,
Farmer Naalde surely lay
Sleeping on his bed.

Everyone visibly shrinks away from it.
You, laws of the Netherlands,
Severely punish this crime,
And certainly do not spare anyone.

De deur van d’oude stal
Werd weldra stukgebroken,
Boer Naalde lag beslist
Te slapen op zijn bed.

Elk gruwt er zichtbaar van.
Gij Nederlandse wetten,
Straf deze misdaad zwaar,
Ontziet hen zeker niet.

Quickly with a sharp knife
They stabbed him in his side,
And so the crime was done,
The foul deed complete.

Was theft the motive,
Who knows whether to say that?
And was something stolen,
Will anyone ever know it?

Fluks met een vlijmend mes
Hem in de zij gestoken,
Zo was de misdaad klaar,
Volvoerd de ploertenzet.

Was diefstal nu het doel,
Wie weet dat uit te spreken?
En is er iets ontvreemd,
Of men ’t ooit weten zal?

He grabbed for his axe,
But could not manage it,
For he was soon powerless,
Because he blood poured out of him so fast.

Innocent blood was spilled here,
The peace has been disturbed,
Because of such a vile deed
The Netherlands stands astounded, but firm.

Hij greep naar zijne bijl,
Maar kon ze niet hanteren,
Nu hij dra machteloos werd,
Daar het bloed hem snel ontvlood.

Hier vloeit onschuldig bloed,
De rust is er geweken,
Door zulk een vuile daad
Staat Neerland paf en pal.

Sung by Antonia Bekers-van Halteren (1901) and Johanna van Sundert-van Halteren (1900), both

Gezongen door Antonia Bekers-van Halteren (1901) en Johanna van Sundert-van Halteren (1900)

born in Princenhage (North-Brabant). For information about Johanna van Sundert-van Halteren

beiden geboren in Princenhage (Noord-Brabant). Voor informatie over Johanna van Sundert-van

see track 8.

Halteren zie track 8.

Recorded 12 March 1970 in Etten-Leur.

Opname 12 maart 1970 in Etten-Leur.

The Van Halteren sisters came from a day-laborer’s family with thirteen children. Later the father

De zusters Van Halteren komen uit een daglonersgezin met dertien kinderen. Later had vader

had his own farm and garden. At home they sang often and Antonia knew uncommonly many

zijn eigen boerderij en tuinderijtje. Er werd thuis veel gezongen en Antonia kende, aldus Ate

songs, according to Ate Doornbosch. She wrote down the songs that she learned from her parents

Doornbosch, buitengewoon veel liederen. De liederen die ze leerde van haar ouders en zusters,

and sisters, and she also made her own songs and poems.

schreef ze op en ze maakte zelf ook liederen en gedichten.

This song describes a murder that was actually committed during the night of 8 - 9 January 1924

In dit lied wordt een moord bezongen die daadwerkelijk werd gepleegd in de nacht van 8 op 9

in Etten in the province of Brabant. The 55-year-old farmer A. Naalden was murdered in a cowardly

januari 1924 in het Brabantse Etten. De 55-jarige landbouwer A. Naalden werd toen op laffe wijze

way by a gang from Wouw and Rucphen. This is the only recording we know of this song. In another

vermoord door een bende uit Wouw en Rucphen. Deze opname is de enige die we kennen van dit

song about the same case, a fifth killer is also named, A. de Bleyzer. The most severe punishment

lied. In een ander lied op hetzelfde geval wordt nog een vijfde dader genoemd, A. de Bleyzer. Tegen

was given to P. Bals, 15 years in prison.

P. Bals werd de hoogste straf geëist, 15 jaar cel.

8

Afbeelding Moord Etten slachtoffer
Bestellen

Het zwaar verminkte lijk van landbouwer Naalden. Coll. Reg.Archief West-Brabant.
The heavily injured body of farmer Naalden.
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11
The old year was just ending
(The murder in Ruinerwold)

8

328

11

Het oude jaar is pas ten eind
(De moord te Ruinerwold)

The old year was just ending,
One hears from all sides
Of fights all over the place
Because of that accursed alcohol.

Death followed quickly,
And with terrible pain,
And many thought: ‘May
A doctor soon be here.’

Het oude jaar is pas ten eind,
Hoort men van alle kant
Van vechtpartijen overal
Door die vervloekte drank.

De dood die volgde ook terstond
En onder vreselijk pijn,
En velen dachten: ‘Moge hier
Terstond een dokter zijn.’

Reading the newspaper these days
Makes many people fearful in heart,
What happened there in Ruinerwold
On the first day of the year?

The mayor quickly arrested
Three rich brothers,
He thought that one of the three of them
Had delivered the fatal stab.

Zo men soms nu de courant ook leest
Wordt menigen hart soms raar,
Wat is daar in Ruinerwold gebeurd
Op de eerste dag van het jaar?

De burgemeester hield terstond
Drie rijke broeders aan,
Hij dacht dat ener van de drie
De doodsteek had gedaan.

A well-off young man,
Thought of highly by everyone,
Was on the first day of the year
Struck with a fatal stabbing.

Whether one of them did it, was not known for sure,
Whether he was the killer,
He did not go along to his own house
But to prison.

Een welgestelde jongeling,
Bij elk zeer hoog geacht,
Werd op de eerste dag van het jaar
Een doodsteek toegebracht.

Of één ervan, men weet niet vast
Of hij de dader is,
Hij ging niet mee naar eigen huis,
Maar naar de gevangenis.

It was eleven in the evening
When the deed was done,
The innkeeper was done tapping,
The doors were closed.

A farmer’s servant was blamed as well,
He did himself to death,
Had no clear conscience any more,
And drowned himself in a ditch.

’t Was elf uur in de avondstond
Toen is de daad verricht,
De herbergier, hij tapt niet meer,
De deuren waren dicht.

Een boerenknecht kreeg ook de schuld,
Hij bracht zichzelf ter dood,
Had geen gerust geweten meer,
Verdronk zich in een sloot.

And shortly thereafter, oh what a fright,
Someone knocked on the window
It was the servant, who told
What was happening.

So terrible, terrible is the disaster
That occurred in Ruinerwold,
Two men are dragged
To their silent graves by strong drink.

Een poos daarna, o welk een schrik,
Klopt iemand aan het glas,
Het was de knecht, die het vertelt
Wat of er gaande was.

Dus vreselijk, vreselijk is de ramp
In Ruinerwold gebeurd,
Twee zijn er door de sterke drank
Naar het stille graf gesleurd.

‘Oh,’ he said, ‘come with me at once,
Aad Derks is badly wounded,
He’s lying over there, bathed in his blood,
Stretched out on the ground.’

And if you, o rich farmer’s son,
May also be guilty,
Just tell the tale to the judges
And cause no pain to your heart.

‘Ach,’ sprak hij, ‘ga terstond met mij,
Wat is Aad Derks gewond,
Hij ligt daarginds, baadt in zijn bloed,
Uitgestrekt op de grond.’

Mocht gij, o rijke boerenzoon,
Ook mede schuldig zijn,
Vertel ’t geval de rechters maar
En doet uw hart geen pijn.

They took him home immediately
But oh, such a large stab wound,
Three inches long
That led to his death.

And all of you who hear this story,
Do not forget that day,
Remember what happened
In Ruinerwold on New Year’s Day.

Men droeg hem dadelijk naar zijn huis,
Maar ach, die steek zo groot,
Van zeven centimeter lang,
Die leidde tot de dood.

En allen die nu dit schrift aanhoort,
Vergeet de dag toch niet,
Onthoud maar wat in Ruinerwold
Nieuwjaarsdag is geschied.

Sung by Take Pol, born 1887 in Hollandscheveld (Drenthe).

Gezongen door Take Pol, geboren 1887 in Hollandscheveld (Drenthe).

Recorded with a tape cassette (c1975) by Roelof Benjamins, Take Pol’s nephew.

Opname op een cassettebandje (ca. 1975) van Roelof Benjamins, neef van Take Pol.

Roelof Benjamin writes that his uncle knew many old songs and could still sing them even though

Roelof Benjamins schrijft over zijn oom dat hij veel oude liedjes kende en ze nog kon zingen, al

he was 86 years old. He could fill whole ‘retiree’s afternoons’ with singing and reciting. Both were

was hij 86 jaar. Hij kon hele ‘bejaardenmiddagen’ vullen met zingen en voordragen. Beiden waren

peat-bog workers. In the evenings, songs were heard everywhere as the peat-haulers pulled the

veenarbeider. ‘s Avonds klonken er overal liedjes als de turfladers de schepen uit de kleine kanaaltjes

boats from the small canals over to the main channel, a job that the skippers managed to persuade

naar de hoofdvaart trokken, een klus waartoe de schippers hen met drank wisten over te halen. De

them to do by means of drink. The peat-haulers, crews of four men or boys and four women or girls,

turfladers, koppels van vier mannen of jongens en vier vrouwen of meisjes, zongen ook als ze ’s

also sang in the evenings as they went home. When the parents went out visiting, the young folk

avonds naar huis toegingen. Als de ouders op visite gingen hadden de jongeren ‘gespin’. Ze kwamen

had ‘spinning circles.’ They got together and drank coffee and liquor, during which they sang a lot.

dan bij elkaar om koffie en sterke drank te drinken, waarbij veel werd gezongen.

The murder in Ruinerwold occurred on 1 January 1897. In the song the events are retold quite

De moord in Ruinerwold vond plaats op 1 januari 1897. In het lied worden de gebeurtenissen

accurately. Arend Brouwer Derks, the oldest son of a prominent personage, was 23 years old when

behoorlijk waarheidsgetrouw weergegeven. Arend Brouwer Derks, de oudste zoon van een

he was stabbed outside the café Hovingh after closing time. A wound almost ten centimeters

notabele, was 23 jaar oud toen hij na sluitingstijd bij café Hovingh werd neergestoken. Een bijna 10

deep in his right thigh proved to be fatal. A suspect from a well-off circle was quickly set free,

centimeter diepe wond in zijn rechterdij werd hem fataal. Een verdachte uit welgestelde kring werd

while a servant, fleeing in fear from the police, drowned in a pit. The drama was never cleared up,

al snel weer vrijgelaten, terwijl een knecht, uit angst op de vlucht voor de politie, verdronk in een

according to Marjan Beijering in Moordlied in Drenthe (Murder-Song in Drenthe, 1999). The song was

kuil. Het drama is nooit opgehelderd, aldus Marjan Beijering in Moordlied in Drenthe (1999). Het lied

sung in Friesland, Groningen, Drenthe and Overijssel. Take Pol sings the song to the melody of ‘Aan

werd gezongen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Take Pol zingt het lied op de melodie

de oever van een snelle vliet’ (On the bank of a swift stream).

van ‘Aan de oever van een snelle vliet’.
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12
It was in the depths of Alsace

8

12

Het was in het diepste van excelsis

Deep in Alsace
There was a poor family in mourning,
Where German heroes crossed
And the French flag already lay in tatters,
There lived a father and a mother,
With their little son, sweet and lovely.
The father served as a traitor,
Sold his heart to German blood.
Despite his young years,
The small child defied
The shackles of the enemy,
And remained sympathetic to the French.

Then the father spoke with harsh words:
‘You know that I am sympathetic to the Germans,
I’ll will show you how I will break you,
Everyone who loves the French rabble,
I will surely never gladden your heart.’
Then he quickly nailed
The dear boy without pity
Wailing, crucified him on the wall.
‘Crucified,’ the weeping boy cried,
‘I will become famous everywhere,
And I love my dear France still,
Right up until my final hour.’

Het was in het diepste van excelsis1,
Was er een arm gezin dat treurt,
Waaraan een Duitse heldin kuiste,2
De Franse vlag was reeds verscheurd,
Woonden een vader en een moeder
Met haar klein zoontje, lief en schoon.
De vader diende als verrader,
Verkocht zijn hart aan het Duitse bloed.
Ondanks zijn jonge jaren
Trotseert het kleine kind
Den boei der vijandscharen,
Maar hij bleef Frans gezind.

Toen sprak de vader met ruwe woorden:
‘Gij weet dat ik ben Duits gezind,
’k Zal u doen zien hoe ’k u zal temmen,
Al wie het Frans gespuis bemint,
’k Zal zeker nooit uw hart verblijden.’
Hij nagelt toen op korten duur
’t Lief knaapje zonder medelijden
Daar wenend kruisend aan de muur.
‘Gekruist,’ riep ’t knaapje wenend,
‘Word ik beroemd in ’t rond,
’k Min toch mijn Frankrijk teder
Tot aan mijne laatsten stond.’

His mother was also sympathetic to the French,
When she lay her child in the cradle,
She taught him the national anthem.
While the father was away,
She spoke to him sometimes and without [hesitation]:
‘Dear child, once you’re big
On that other side of the border,
Give your blood there to those you love.’
‘Mother, I shall have revenge for you,
I fear neither chains nor gangs,
I shall never break your word,
I love my fatherland.’

The ghastly and bitter weeping
The mother finally heard,
She saw her child deathly pale
While the father murdered himself,
The mother pleaded in vain and tenderly
She kissed her child as he shut his eyes.
With all his might he still called out clearly,
While with a final gasp he died:
‘Fatherland which I love,
Farewell, I am dying for you
And in my grave I will find
My last sighs for you.’

Frans van gezind was ook zijn moeder,
Toen zij haar kind in de wiege lei,
Leerde zij hem het lied der Nationale3.
Terwijl de vader afwezig was,
Sprak zij hem soms en zonder teinen4:
‘Lief kind, als gij eens groot zult zijn,
Aan die andere zijde van de grenzen
Geef daar uw bloed aan wie gij mint.’
‘Moeder, ik zal ’t u wreken,
Vrees voor geen ketens noch band,
Zal nooit uw woorden breken,
Bemin mijn vaderland.’

’t Gruwelijk en bitter wenen
Had de moeder ’t eindelijk gehoord,
Zij zag haar kind in doodskleur bleken,
Terwijl de vader zichzelf vermoordt,
De moeder zinloos smeekt en teder
Zij kust haar kindje, wijl ’t d’oogjes sloot.
In al zijn kracht nog riep het helder,
Terwijl de laatsten snik hem doodt:
‘’t Vaderland dat ik beminde,
Vaart wel en ik sterf voor u
En in mijn graf zal ik vinden
Mijne laatsten zuchten voor u.’

On a certain evening the father came
Home drunk, very rough and sour,
Feigning friendly, he went to get his son,
While his son was still writing on the wall.
It was the bravest heroes
That the dear child had drawn,
Turks, Zouaves, and war heroes.
‘You scoundrel,’ cried the father, ‘what is that?’
The child spoke to his father,
‘[This drawing truly shows]
What it is I want to be, my father1,
Once I am twenty years old.’
Tot aan mijne laatsten stond.’

Op zek’ren avond kwam de vader
Bedronken thuis, zeer ruw en stuurs,
Geveinsd loopt hij het zoontje halen,
Terwijl het schreef nog op den muur.
Het waren dan ook de moedigste helden,
Die ’t lieve kind getekend had,
Turken, Zouaven en oorlogshelden.
‘Schurk,’ riep de vader, ‘wat is dat?’
’t Kind sprak tot zijnen vader:
‘’t Is zo dat men voortaan,
Hetgeen ik min, mijn vader,5
Als ik eens ben twintig jaar.’

1

1

gebruikelijk: de Elzas

2

elders: ‘Waarin de Duitse helden kruisten’

’t Is zo, dit [de tekening] is voorwaar / hetgeen

Sung by Maria Hendrina Groenewegen-van de Heurik (1911-1995), born in Ospel (Limburg).

3

elders: de Marseillaise

ik min. De jongen wil dus ook Zouaaf worden.

Recorded 6 March 1974 in Haarlem.

4

elders: zonder deinzen

Singing was common in the home when Maria was a child, also singing together with the

Gezongen door Maria Hendrina Groenewegen-van de Heurik (1911-1995),

neighbors. She learned most of her songs from her father, a farmworker. She wrote that she knew

geboren in Ospel (Limburg).

many of the songs on ‘Under the green linden’, but that ‘for us here in Limburg’ they were usually

Opname 6 maart 1974 in Haarlem.

The boy wants to be a Zouave

5

corrupt; oorspronkelijk zal er hebben gestaan:

8

sung to a different melody.
There are several recordings of this strongly pro-French song. The text has also been transmitted

Bij Maria werd in haar jeugd thuis veel gezongen, ook samen met de buren. De meeste liederen

on a songsheet. This songs takes place against the background of the German occupation of Alsace

leerde ze van haar vader, een boerenarbeider. Zij schreef dat ze veel liedjes van Onder de groene linde

during the Franco-Prussian War, 1870-1871. In the Franco-Prussian war, the Zouaves, whom the boy

kent, maar dat ‘bij ons in Limburg’ de wijs meestal anders is.

drew on the wall, fought alongside. This unit of the French army originally came from Algeria and

Er zijn enkele opnamen van dit sterk pro-Franse lied en de tekst is ook overgeleverd op een liedblad.

wore colorful eastern uniforms, thus the ‘Turks’ in the song – the (real) Turks actually played no

Het lied speelt zich af tegen de achtergrond van de Duitse bezetting van de Elzas tijdens de Frans-

role in this war. Around 1870 the Zouaves consisted chiefly of French, Belgian and Dutch volunteers

Duitse oorlog, 1870-1871. In de Frans-Duitse oorlog streden de Zouaven mee die het jongetje op de

who had mustered to defend the Pope in Italy, but they were recalled by France out of Italy when the

muur tekende. Dit Franse legeronderdeel was oorspronkelijk afkomstig uit Algerije en droeg een

war with Germany broke out. The Dutch volunteers, who came from all over the country, gathered

schilderachtig oosters uniform, vandaar de ‘Turken’ in het lied – Turkije speelde echter geen rol

together in Oudenbosch in North Brabant, where their memory is still kept alive. When they

in de oorlog. Rond 1870 bestonden de Zouaven voornamelijk uit Franse, Belgische en Nederlandse

returned to their fatherland they were hailed as heroes.

vrijwilligers die zich hadden aangemeld om de Paus in Italië te verdedigen, maar ze werden
door Frankrijk uit Italië teruggeroepen toen de oorlog met Duitsland uitbrak. De Nederlandse
vrijwilligers, die uit het hele land kwamen, verzamelden zich in Oudenbosch in Noord-Brabant,
waar hun herinnering nog levend wordt gehouden. Bij hun terugkeer in het vaderland werden zij als
helden ingehaald.
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13
Come listen, old and young in years
(The faithless lover)

13

Come listen, old and young in years,
Who are still living in these times, ee-i-o-yes.

And then a murderous rage came over me,
And I attacked her immediately.

Kom luistert oud en jong van jaren,
Die nog leeft in deze tijd, eia o ja.

En toen kreeg ik er mijn moordenaarslusten
En ik randde haar dadelijk aan.

To that which I am going to tell you
About an enormous crime.

And I cut her head off her body,
And both of her arms.

Van ’t geen ik u zal openbaren,
Van een groot misdadigheid.

En ik heb het hoofd van het lijf gesneden
En haar armen allebei.

For I had a lassie whom I loved
And she was pregnant by me.

And immediately I left her,
I thought: ‘Oh, nobody knows about this.’

Want ik had een meissie die ik minde
En ze was van mij bevrucht.

En ik ben terstond van haar gaan treden,
Ik dacht: ‘Och niemand weet ervan.’

But then I cut her loose
And did not go see her again.

But then a gentleman went out hunting,
And his dog found the body there.

Maar toen heb ik haar laten varen
En ik kwam niet weer bij haar.

Maar laatst ging er een heer uit jagen,
Die zijn hond vond daar het lijk.

But then she came waiting for me,
Outside on the corner of the street.

And the gentleman dragged the head along
And went and stood in front of the table.

Maar laatst stond zij mij af te wachten
Buiten aan een hoek of kant.

En hij heeft het hoofd van meegedragen,
Hij ging ermee voor tafel staan.

And there she spoke her bitter complaints,
What I took as a great scandal.

And that gave everyone the idea
That a murder had been done.

En daar deed zij hare bittere klachten,
’t Geen ik nam voor een grote schand.

En het bracht een ieder in de gedachten,
Dat er was een moord gedaan.

She said, ‘Sweetheart, let’s rest a while,
Because I can’t go another step.’

And so about eight days ago
I became a prisoner.

Zij sprak: ‘Zoetlief, laat ons wat rusten,
Want ik kan geen voet meer gaan.’

En het is een dag of acht geleden,
Werd ik een gevangenisman.

Kom luistert oud en jong van jaren
(De valse minnaar)

Sung by Gerrit Schoonewille, born 1897 in Westerbork (Drenthe).

Gezongen door Gerrit Schoonewille, geboren 1897 in Westerbork (Drenthe).

Recorded 27 January 1973 in Klazienaveen (Drenthe).

Opname 27 januari 1973 in Klazienaveen (Drenthe).

Gerrit was the son of a bargeman. He learned songs mostly from his mother. His daughter

Gerrit was de zoon van een beurtschipper. Liederen leerde hij vooral van zijn moeder. Zijn dochter

explained that her father knew a great many of ‘those old songs,’ which he always used to sing

vertelde dat haar vader een heleboel van ‘die oude liedjes’ kende, die hij vroeger altijd met zijn

with his children.

kinderen zong.

The song of ‘The faithless lover,’ as it was titled on nineteenth-century songsheets, was fairly

Het lied van ‘De valsche minnaar’, zoals het op negentiende-eeuwse liedbladen is getiteld, was

popular in the northern part of the country and in Zeeland. In Zeeland it was sung to a different

tamelijk populair in het noorden van het land en in Zeeland. In Zeeland zong men het op een andere

melody than in the north, where two different melodies were in use. Few still knew the whole text.

melodie dan in het noorden, waar twee verschillende melodieën gangbaar waren. Weinigen kenden

On the songsheets the murderer is sentenced to the guillotine and is deeply sorry for his deed. He

nog de volledige tekst. Op de liedbladen wordt de moordenaar veroordeeld tot de guillotine en heeft

thus sings the song as he’s looking death in the face.

hij bittere spijt van zijn daad. Hij zingt dit lied dus met de dood voor ogen.

8

8
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14
Friends, listen to this song
(Murder in Ees)

8

334

14
Vrienden wilt dit lied aanhoren
(De moord te Ees)

Friends, listen to this song,
About what happened once
To a girl of twenty
And this on Dutch soil.

‘Perhaps,’ he says to the girl,
‘You will in fact offer me your hand again.’
And when it’s clear that this won’t happen
He is seized with a murderous rage.

Vrienden wilt dit lied aanhoren,
En wat eenmaal is geschied
Op een meid van twintig jaren,
Eens op Hollands grondgebied.

‘Misschien,’ zegt hij tot het meisje,
‘Bied toch uwe hand weer aan.’
En zo dit niet kan gebeuren,
Nu vat hij zijn moordlust aan.

Done by a young man, who was a wastrel,
Who once asked for her hand,
Perhaps she had once had
A relationship with this young man.

Now the wastrel takes his revolver
And fires a shot at her,
With a second shot, she collapses to the ground
And now the murderer slips away.

Door een jongling, ’t was een woestaard
Die om haar de hand eens bad,
Misschien had zij met die jongeling
Ook wel eens verkering had.

Nu neemt de woestaard zijn revolver
En hij lost een schot op haar,
Het tweede schot, zij stort terneder,
Weg sluipt nu de moordenaar.

But the father loved his girl
So tenderly, that lovely lass,
He said: ‘If you soon find yourself alone,
Then by all means keep your doors shut.’

A neighbor lady sees him leave the house
And had certainly heard the shot,
She hurries over, she finds the girl,
She called: ‘O God, she’s been murdered.’

Maar de vader minde het meisje
Zo teer, dat lieve wicht,
Hij sprak: ‘Als gij straks ook alleen zijt,
Sluit dan vooral uw deuren dicht.’

Een buurvrouw ziet hem ’t huis uitkomen,
Zeker wel het schot gehoord,
Zij snelt er heen, zij vindt het meisje,
Zij riep: ‘O God, zij is vermoord.’

But, o misery, one morning
The murderer went her way,
He knew that all her housemates
Were gone, she was alone.

The people see him coming from a distance,
They all begin to attack him,
He would never have escaped death,
Had the police not rescued him.

Maar o wee, al op een morgen
Ging de moordenaar er heen,
Hij weet dat al die huisgenoten,
Zij zijn van huis, zij zijn alleen.

Het volk ziet hem van het verre komen,
Het zet zich alle tot de strijd,
Nooit was hij tot de dood ontkomen,
Had politie hem niet bevrijd.

Father was out hauling peat,
Her brothers harvested in the fields,
So he entered the house
With a revolver ready in his hand.

So think about this, you fallen young man,
You have not only murdered the girl
But you have also
Pierced her father’s heart.

Vader was om turf gaan halen,
Broeders maaiden op het land,
Zo treedt hij de woning binnen
Met een revolver al in zijn hand.

Gedenk er aan, gevallen jongling,
Gij hebt alleen niet de meid vermoord,
Maar ook het hart van hare vader
En van uwe ook doorboord.

Sung by Wilhelmina Scholtens-Nieboer (1899) and Maria Johanna Lutje-Tonkens (1902),

Gezongen door Wilhelmina Scholtens-Nieboer (1899) en Maria Johanna Lutje-Tonkens (1902),

both born  in Veendam (Groningen).

beiden geboren in Veendam (Groningen).

Recorded 13 November 1969 in Veendam.

Opname 13 november 1969 in Veendam.

Wilhelmina was the daughter of a boat-tower, a man who rides a horse that pulls ships. She learned

Wilhelmina was de dochter van een scheepsjager, een voerman van een paard dat een schip

songs from her mother, who in turn learned them from her parents. Maria also learned songs from

voorttrekt. Zij leerde liedjes van haar moeder, die ze weer van haar ouders kende. Ook Maria leerde

her mother and sang them while working the land. Her father worked in an engine factory.

liedjes van haar moeder en zong ze op het land. Haar vader was arbeider in een machinefabriek.

On 13 September 1893 Egbert Warringa, age 29, was sentenced to 15 years in prison for the murder

Op 13 september 1893 werd Egbert Warringa, 29 jaar oud, veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf

of the 23-year-old Rika Wenning. He could not tolerate that his ex-girlfriend continued to refuse to

voor de moord op de drieëntwintigjarige Rika Wenning. Hij kon het niet verkroppen, dat zijn ex-

assent to him, and on 5 July of that year shot her dead. This event, which is easy to reconstruct from

vriendin hem niet alsnog het jawoord wilde geven en schoot haar op 5 juli van dat jaar dood. Deze

reports in the provincial newspapers and from the sentence, is quite accurately put into words in

gebeurtenis, die goed is te reconstrueren uit berichten in de provinciale kranten en het vonnis,

this song. The Public Ministry was shocked: this was already now the third time in five years that

wordt in dit lied vrij nauwkeurig verwoord. Het Openbaar Ministerie was geschokt: dit was nu al de

someone in Drenthe stood trial for murder. The song was recorded primarily in Groningen and

derde keer in vijf jaar, dat er iemand in Drenthe voor moord terechtstond. Het lied is voornamelijk

Drenthe.

opgenomen in Groningen en Drenthe.
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15
Say friends, listen to my song
(The murder in Raamsdonk)
Say friends, listen to my song
About what happened in Raamsdonk,
Hoom-papa, hoom-papa
Hoom-pa, hoom-pa, hoom-papa.
There lived there a man, a wife, and a child
Who lived completely from hand to mouth.
The man was an old coward
Who shrank from the least little rustling noise.
The wife, she was an old shrew
Who wasn’t even afraid of the devil.
They had a little bit of money,
And that’s what the murderers wanted.
And in the middle of the night
The murderers lay waiting.
They came from far away
And each one of them carried a crowbar.
The one robber was named Ben
And he was bothered by sweaty feet.
The other robber was named Frank,
And he stank so bad you couldn’t get near him.
Ben, well-versed in his trade,
Then crept through the bathroom window.
And Frank stretched himself out just as flat
And then crept through the keyhole.
The woman fell out of bed in fright
And then broke the whalebone stays from her corset.
The man was dragged out of bed
And sliced right through his midsection.

8

15

Zeg vrienden luistert naar mijn lied
(De moord te Raamsdonk)
The one girl was strangled
With seven yards of curtain cord.
The oldest daughter, a lovely lass
Was sawn in two from crown to ass.
The servant crawled through the chicken coop,
A black hen pooped on his head.
The fourth child, a young sprout,
Managed to get out the front door with his pants on.
The youngest child, still smooth and bald,
Swam in the pot like an eel.
The gardener then took the watering-can
And hit him in the arse.
The brave village policeman
Dragged him through the cow piss.
The murderers came before the law
And were then sentenced to death.
And when they both climbed the steps [to the
gallows]
Ben said: ‘I don’t give a damn.’
And when they hung from the gallows,
They began to sing the ‘Dutch blood’ song1
And Ben, who couldn’t manage that melody,
Sang the ‘Wilhelmus van Nassouwe’2.
So you see friends, how it goes,
If you take the wrong path.
I could easily drag out my song
But you can all go to hell.

Zeg vrienden, luistert naar mijn lied
Wat er te Raamsdonk is geschied,
Hoempapa hoempapa
Hoempa hoempa hoempapa.

De ene meid die werd gesmoord
Met zeven el gordijnenkoord.

Daar woonde een man, een vrouw, een kind,
Die leefden helemaal van de wind.
De man dat was een oude sok,
Die van het geminste geritsel schrok.

De oudste dochter, een schone maagd,
Die werd in de lengte doorgezaagd.
De knecht die kroop door het kippenhok,
Een zwarte kip scheet hem op z’nen kop.
Het vierde kind, een jonge spruit,
Kwam in zijn broek de voordeur uit.

De vrouw dat was een oude tang
En van de duivel nog niet bang.

Het kleinste kind, nog glad en kaal,
Zwom in de pot gelijk een aal.

De mensen hadden een beetje geld,
Daar waren de moordenaars op gesteld.

De tuinman die nam toen de gieter
En sloeg hem op z’n sodemieter.

En in het hartje van de nacht
Lagen de moordenaars op de wacht.

De veldwachter, ook lang niet mis,
Die sleepte hem door de koeiepis.

Zij kwamen dan ook van heel ver
En droegen ieder een breekijzer.

De moordenaars kwamen van het gerecht
En werden toen ter dood gezegd.

De ene rover heette Ben,
Die had zo’n last van zweetvoeten.

En toen ze samen de trap opklommen
Zei Ben: ‘Het kan me niks verdommen.’

De andere rover die heette Frank,
Die was niet te genaken van de stank.

En toen zij aan de galg hingen,
Begonnen zij ’t ‘Neerlands bloed’2 te zingen.

Ben, al in het vak bekwaam,
Die kroop toen door het wc-raam.

En Ben die kon de wijs niet houwen
En zong het ‘Wilhelmus van Nassouwe’3.

En Frank die maakte zich even plat
En kroop toen door het sleutelgat.

Zo zie je vrienden hoe het gaat,
Als je het slechte pad opgaat.

De vrouw die viel van schrik uit bed
En brak toen d’r leinen1 uit haar corset.

Ik kan mijn liedje nog wel rekken,
Maar jullie kunnen allemaal verrekken.

De man die werd uit bed gesleurd
En hardstikke door de midden gescheurd.

The youngest child, only just still alive,
Was ground down through the kitchen sink.

Het jongste kind, nog pas in leven,
Werd door de gootsteen fijngewreven.

1

‘He who has Dutch blood’ was at that time the Dutch national song.

1

lees: baleinen

2

‘Wilhelmus’ (William of Nassau), now the Dutch national anthem, was at that time an alternative

2

‘Wien Neerlands bloed’: toentertijd het Nederlandse volkslied

national song.

3

Het Wilhelmus gold als een alternatief volkslied.

Sung by Antoon Verkerk, born 1892 in Veghel (North Brabant).

Gezongen door Antoon Verkerk, geboren 1892 in Veghel (Noord-Brabant).

Recorded 9 September 1968 in Nijnsel (North Brabant).

Opname 9 september 1968 in Nijnsel (Noord-Brabant).

Antoon Verkerk wrote down the songs that he knew during the mobilization of 1914-1918. The song

Antoon Verkerk schreef de liedjes die hij kende op tijdens de mobilisatie van 1914-1918. Het lied

about the murder in Raamsdonk was very well known, also from songsheets, and there are many

van de moord te Raamsdonk is erg bekend, ook van liedbladen, en er zijn vele varianten van.

variations of it. It is a parody of the genre, and probably descended from a serious murder-song

Het is een parodie op het genre, mogelijk ontstaan uit een serieus moordlied uit het midden

from the middle of the nineteenth century. In Antoon’s version, the murder is described in great

van de negentiende eeuw. In de versie van Antoon wordt de moord uitvoerig uit de doeken gedaan,

detail, but there are also versions in which the murderers are the central figures, and particularly

maar er zijn ook versies waarin de moordenaars centraal staan en dan met name alle mogelijke

all the possible ways in which they relieve themselves. The song was also in the repertoire of folk

manieren waarop ze zich van hun ontlasting ontdoen. Het lied stond ook op het repertoire

groups, among others that of the group Fungus, which released it as a single in 1979. E. du Perron

van folkgroepen, onder meer van Fungus, die het in 1979 op single uitbracht. E. du Perron nam

included a poem about the murder in Raamsdonk in his collection Poging tot afstand (Attempt at

in zijn bundel Poging tot afstand (1928) een gedicht op over de moord te Raamsdonk.

8

Distance, 1928).
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16
Say friends, stop a moment
(The brave Spanish horseman)

8

16
Zeg vrienden blijf wat staan
(De kloekmoedige Spaanse ruiter)

Say friends, stop a moment
And listen to this song
What I will explain to you,
How a lovely lady
Travelled outside Namur,
Going there for pleasure

‘So Frenchmen, I tell you for the last time,
Do your worst against me,
I will not flee from you,
Your time is up,
You will pay for this with your lives,
Or you’ll have to defeat me.’

Zeg vrienden blijf wat staan
En hoort dit lied eens aan,
Wat ik u zal verklaren,
Hoe of een schoon madam
Buiten Namen is gevaren,
Die om vermaak daar kwam

‘Zo Fransen, voor het lest,
Doet tegen mij uw best,
Ik zal u niet ontlopen,
Het is met u gedaan,
Met de dood zult gij ’t bekopen,
Of gij moet mij verslaan.’

With her lover.
She had no thought for sorrow
But ended up in great misery.
Four Frenchmen on the road
Leaped out of the woods alongside her
And attacked the gentleman.

This young horseman was
Very quick with his sword,
He slew them both.
His fury departed,
For without growing faint of heart
He spoke to the young woman:

Met haren serviteur.
Zij dacht aan geen getreur,
Maar raakten in groot lijden.
Vier Fransen op de baan
Sprongen uit het bos bezijden
En vielen de jonkman aan.

Deez’ jonge ruiter was
Met zijn rapier zeer ras,
Hij heeft hen bei verslagen.
Zijn gramschap is vergaan,
Want al zonder hij versagen,
Sprak hij de jonkvrouw aan:

With great wickedness
They shot the young man dead,
In the bloom of his years.
This maiden, young and proud,
Was seized with great distress
And cried: ‘Have mercy on me.’

‘You most lovely woman,
I am now full of wounds.’
She said: ‘You most worthy friend,
Go to my father’s house,
There I will heal you
And as your reward, you can choose me.’

Met ene boosheid groot
Schoten zij de jongeling dood
In ’t bloeien van zijn jaren.
Deez’ maget, jong en fier,
Was al in zo groot bezwaren
En riep: ‘Geef mij kwartier1.’

‘Gij overschone vrouw,
Ik ben vol wonden nou.’
Zij sprak: ‘Gij vriend, geprezen,
Gaat naar mijns vaders woon,
Daar zal ik u doen genezen
En kies mij tot uw loon.’

She was clothed in white satin,
And these venomous Frenchmen
Wanted to despoil this maiden.
Stubborn and furious
They ripped off her clothes
And thirsted for her blood.

Then they rode with great speed
To her father’s house,
The young lady announced to him:
‘O father, this is a friend,
Bind up his wounds
For he has most certainly earned it.

Zij was in ’t wit satijn,
Deez’ Fransen vol venijn
Wilden deze maagd onteren.
Hardnekkig en verwoed
Rukten zij haar uit haar kleren
En dorstten naar haar bloed.

Zij reden toen zeer ras
Naar haars vaders pas,4
De maagd ging hem verkonden:
‘O vader, deze vriend
Wilt verbinden zijne wonden,
Want hij heeft het wel verdiend.

With a great flood of tears
She cried out to the Lord Jesus:
‘Oh have mercy on me, please.’
A horseman at that moment
Heard this maiden lamenting
And he was a Spaniard.

For he has rescued me,
I had nearly lost my life.
Yes, most worthy father,
I watched him strike down
Four Frenchmen on the road
Who wanted to dishonour me.

Met een zeer groot getraan
Riep zij Heer Jezus aan:
‘Ach wil mij toch ontfermen.’
Een ruiter op de pas
Hoorde deze maget kermen,
Die van de Spaansen was.2

Want hij heeft mij verlost,
’t Had haast mijn dood gekost.
Ja, vader vol van waarde,
Vier Fransen op de baan
Die mij tot oneer aanvaarden,
Heb ik hem zien verslaan.’

Wtih great bravery
He immediately said:
‘What’s going on here?’
Took his pistol in his hand,
Spurred his horse
And so flew over the sand.

The father was joyful,
And at once he said:
‘That friend is to be commended,
As reward for this deed
You shall become his wife
If God allows him to live.’

Met een kloekmoedigheid
Heeft hij terstond gezeid:
‘Wat treedt mij hier tevoren?’
Nam zijn pistool in de hand,
Hij gaf zijn paard de sporen
En vloog zo over ’t zand.

De vader was verblijd,
Hij heeft terstond gezeid:
‘Die vriend, zij waard geprezen,
Tot loon voor deze daad
Zult gij zijne huisvrouw wezen,
Zo God hem ’t leven laat.’

He shot two Frenchmen dead,
Then came the greatest emergency,
For he couldn’t reload.
He took his sword
And without a moment to think
Sprang from his horse.

The horseman healed quickly
After nine days.
As a reward he was given
The maiden young and proud.
For risking his life
He was a noble gentleman.

Twee Fransen schoot hij dood,
Toen kwam de meeste nood,
Want hij kon niet meer laden.
Heeft zijn rapier aanvaard,
Hij en kon hem niet beraden3
En sprong toen van zijn paard.

Deez’ ruiter hij genas
Na negen dagen ras.
Tot loon werd hem gegeven
Deez’ maget jong en fier.
Voor het wagen van zijn leven
Was hij een edel heer.

Sung by Leonarda Smits-Verhoeven (1910-1968), born in Berghem (North Brabant).

1

genade

Recorded 19 March 1966 in Goirle.

2

de ruiter was een Spanjaard

3

hij had geen tijd om zich te beraden

4

corrupt; elders: Zij reden op dit pas / Naar haren vader ras

Leonarda learned songs from her father, who was a bricklayer, and from her mother and sister. The

8

text she sings is nearly identical to that in the songbook De Nieuwe vermeerderde Haagse Joncker, Of
‘t Amsterdamse Salet Juffertje (The new expanded Nobleman from The Hague, or, the Parlor-Woman

Gezongen door Leonarda Smits-Verhoeven (1910-1968), geboren in Berghem (Noord-Brabant).

of Amsterdam) of 1717. In this book it is titled ‘A New Song, of the Brave Horseman’. It was also

Opname 19 maart 1966 in Goirle.

known as the song of ‘The Spanish Horseman’, evidenced by tune-indications from the middle
of the eighteenth century. The oldest source of the text is Het Leydsch-Vlaemsch orangien lely-hof

Leonarda leerde liederen van haar vader, die metselaar was, en van haar moeder en zuster. De tekst

(The Leiden-Flemish Orange and Lily Garden) of 1632. The text is also given in full in a number

die zij zingt komt vrijwel overeen met die in het liedboekje De Nieuwe vermeerderde Haagse Joncker,

of nineteenth-century songbooks and on songsheets. The song was encountered on the island of

Of ‘t Amsterdamse Salet Juffertje uit 1717. Het is daarin getiteld ‘Een Nieuw Liedt, van de kloekmoedige

Terschelling and in Friesland, North Brabant, and Limburg.

Ruyter’. Het was ook bekend als het lied van ‘De Spaanse ruiter’, blijkens wijsaanduidingen uit het
midden van de achttiende eeuw. De oudste vindplaats van de tekst is Het Leydsch-Vlaemsch orangien
lely-hof uit 1632. Ook in een aantal negentiende-eeuwse liedboekjes en op liedbladen is de tekst nog
onverkort weergegeven. Het lied werd geregistreerd op Terschelling en in Friesland, Noord-Brabant
en Limburg.
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