
COMMISSIE HEMONY BEIAARD MIDDELSTUM 

Programma zaterdag 10 september 2022 van 14.00 tot 15.00 uur
Beiaardier: Henk Veldman

Thema: Barreld Entens en Drebbeltje (oftewel: muziek uit de 80jarige oorlog) 

1. Barreld Entens Oleg Morozov/Fritz Kelling
2. Wij zijn de watergeuzen De Brielse watergeuzen/Edward de Waard

(Een lied geschreven door de ogen van de Watergeuzen die Den Briel gaan bevrijden. Een lied 
door Briellenaren, voor Briellenaren)

3. In naam van Oranje improvisatie
4. Klokslag Levina Pors-Veldman

Compositie over de Slag bij Heiligerlee (Syt nu verblijt, in dese tydt, Laet af van 't treurig 
klagen.) 

5. Medley over Valeriusliederen
Geluckig Vaderland (1591)
Bede voor het Vaderland (1585)
Laet sang en spel (Inneming van Den Briel 1572)
G’lijck den grooten rapsack (Ontzet van Leiden 1574)
O Nederland! Let op u saek (1577)
Merck toch hoe sterck (1622)

6. Gouden hits uit de 16de/17de eeuw
Paduana hispanica Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621)
Pavanne d’espagne Nicolas Vallet (c. 1583-c.1642)
Brande champagne anoniem
Allemande Emanuel Adriaensen (? – 1604)
Slaet op den trommele anoniem

7. Uit het geuzenliedboek (ca. 1574)
Helpt nu u self
Geuzenlied

8. Wilhelmus van Nassouwen zetting: Jacob van Eyck (c. 1590 – 1657)
9. Barreld Entens Oleg Morozov/Fritz Kelling

Toelichting

Voor muziek uit de 80jarige oorlog kom je al snel terecht bij Adriaen Valerius (c. 1575 – 1625).
Een rijke schat aan melodieën is door hem verzameld maar ook zelf gecomponeerd.
Hij schreef ook gedichten over het land- en burgerleven, dit alles werd gebundeld in de postuum 
uitgegeven Nederlandtsche gedenck-clanck (1626). 
Kloeke liederen over de bloedige strijd van de dappere, kleine landen bij de zee met Spanje - het 
machtigste rijk onder de zon – met natuurlijk de overwinning en de bloei van de Noordelijke 
Nederlanden, uiteindelijk resulterend in de stichting van onze republiek.
De bespeling wordt geopend en ook geëindigd met de compositie ‘Barreld Entens’ van Oleg Morozov, 
geschreven ter gelegenheid van de boekpresentatie “Dolle Jonker” van Fré Schreiber. Dit strijdlied 
wordt in de week voorafgaand ook op de automaat gespeeld.
Ook bijzonder vermeldenswaardig is de compositie Klokslag, door Levina Pors-Veldman, geschreven 
voor publicatie in het Groninger Beiaardboek X (2018) en uitgegeven door de Stichting Klokkenspel 
Groningen. Hierin wordt de slag bij Heiligerlee bezongen, het begin van de 80jarige oorlog en de 
eerste overwinning door de twee broers van Willem van Oranje.

We hebben de beiaardier gevraagd om de programma-
onderdelen op een klok aan te geven.


