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1) Ic sech adieu (volkslied) 

Ic sech adieu, wi twee wi moeten scheiden. 

Tot op een nieu so wil ic troost verbeiden. 

Ic late bi u dat herte myn 

want waer ghi syt daer sal ic syn. 

(Tsi vreugt of pyn, tsi vreught of pyn) 

altoos sal ic I vri eighen syn. 

 

 

2) Te Kieldrecht (volkslied) 

1 Te Kieldrecht, te Kieldrecht daar zijn de meiskens koene, 

ze vrijen tot de middernacht en slapen tot de noene. 

Ik maai is dat niet fraai, en slapen tot de noene. 

2 Als z’ opstaan, als z’ opstaan dan kijken z’ in de wolken, 

zij zeggen: wel, hoe laat is ’t al, mijn koe staat ongemolken. 

Ik maai is dat niet fraai, mijn koe staat ongemolken. 

3 Als z’ uitgaan, als z’ uitgaan komt haar de koster tegen, 

wel, koster, zeg, hoe laat is ’t al wat uur is daar geslegen? 

Ik maai is dat niet fraai, wat uur is ’t daar geslegen? 

 

 

3) Slaapt, kindeken (volkslied) 

Slaapt, kindeken, slaapt, daarbuiten loopt een schaap 

En ’t heeft al witte voetjes en ’t drinkt de melk zoo zoetjes. 

’t Drinkt met melk zijn buiksken vol en ’t slaapt gelijk ne mol. 

 

 

4) Van ’t kwezelken (volkslied) 

Zie bundel 

 

 

5) Het standbeeld van Alva (Geuzenlied uit ‘Valerius’ Nederlandtsche Gedenck-clanck) 

1 Wie dat zichzelf verheft temet werd wel een arme sleter, 

Duc d’ Alf uw beeld tot spijt gezet waar’ afgebroken beter. 

Uw booze daad die gij begaat  

bij allen toch ontijdig is en strijdig is met onze landen staat. 

2 Doch ’t schijnt dat nergens gij naar vraagt, gij wilt het al verscheuren. 

Doch die daar doet wat God mishaagt, zal ’t einde nog betreuren 

als hij vol nood zich naakt en bloot  

voor Godes oordeel schuldig staan onduldig gaan verwezen tot der dood. 

3 De godloos groeit een wijl zeer wel, doch ’t einde staat te vreezen, 

ziet Lucifer kwam in de hel door zijn hooveerdig wezen 

daar ’t volk zich al aan spieglen zal  

indien zij zoeken goeden spoed want hoogen moed komt altijd voor den val. 



 

 

6) De zoete naam Jezus 

1 Wat is de naam van Jezus zoet, wat geeft hij blijdschap aan ’t gemoed. 

Waar Jezus is, daar is geen smart; de vreugde woont er in het hart. 

2 Neen, Jezus, niets is aangenaam en zoet gelijk Uw heilgen naam. 

Weg, wereld, weg, ik wil u niet uw vreugden zijn bebloemd verdriet 

3 Wees dan, o Jezus, onze vreugd. Behoed ons op het pad der deugd 

en leid ons met Uw sterke hand naar ’t heerlijk hemelsch vaderland. 

Amen, amen, amen. 

 

 

7) Merk toch hoe sterk (Geuzenlied uit ‘Valerius’ Nederlandtsche Gedenck-clanck) 

1 Merk toch hoe sterk nu in ’t werk zich al stelt  

die ’t allen tij zoo ons vrijheid heeft bestreden.    

Zie hoe hij slaaft, graaft en draaft met geweld, 

om onze goed en ons bloed en onze steden. 

Hoor de Spaansche trommen slaan, hoor Maraans trompetten! 

Zie hoe komt hij trekken aan  Bergen te bezetten. 

Berg op Zoom, houd u vroom, stuit de Spaanse scharen. 

Laat ’s lands boom en zijn stroom trouwlijk toch bewaren. 

2 ’t Moedige, bloedige woedige zwaard  

blonk en het klonk dat de vonken daaruit vlogen. 

Beving en leving  opleving der aard,  

wonder gedonder nu onder was nu boven. 

Door al ’t mijnen en ’t geschut dat men daaglijks hoorde 

menig Spanjaard in zijn hut in zijn bloed versmoorde. 

Berg op Zoom houdt zich vroom, ’t stuit de Spaanse scharen. 

’t Heeft ’s lands droom en zijn stroom trouwlijk doen bewaren. 

3 Die van Oranjen kwam Spanjaard aan boord 

om  uit het veld als een held ’t geweld te weren. 

Maar al zoodra Spinola ’t heeft gehoord 

trekt hij fluks heen op de been met al zijn heeren. 

Cordua kruidt spoedig voort, zag daar niet te winnen. 

Don Velasco liep verstoord, ’t vlas was niet te spinnen. 

Berg op Zoom, houd u vroom, stuit de Spaanse scharen. 

’t Heeft ’s lands boom en zijn stroom trouwlijk doen bewaren.                                       

 

 

 

 

 

  


